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 רעד -- רענגַאמ קיציא

 טניירפ עניימ טעמדיוועג) דיל ןשידיא ןופ רעגערט-רענָאיּפ --- ווָאיל ָאעל

 טלַאהניא
 (ןעל'הנח טעמדיוועג) דיל ןשידיא ןופ טרַאצָאמ

 יי, א א א ,,,,,,- ...) ...ם (ןַאמסיט לאס ןוא ַאטוג

 6 6 6 6 5 5 = * 6 * + + 4 4 6 א 8 6 5 6 * 5 4 6 5 5 * 4 5 5 * * * 5 = 6 4 6 5 * 6 2 + * א א 2 * * 6 6 6 6 3 6 6 2 2 6 6 א(; ; א; א; א; יי . תמא ןרַאפ קערש יד

 א א יא יןטורקער , ןגעוו לָאמַאכָאנ

 ,141444422 (רָאכ-סקלָאפ רעשידיא רעימַאימ) בוט-םוי גנַאזעג רענייש ַא

 9 0 4 6 6 6 6 6 א 5 א א 4 6 6 6 6 6 0 א א א( א 6 1 5 א א 1( 1 1 1 א א א; * 6( א א א 4 2 1 א; א א; א; א, א, ( ג ( א( (0( א( ג 6( ייי סעלעיעל-ץנַאלג השרּפ

 (ןקיילארשי רעטעפ ןיימ) תואחסונ עקיד'מיארונ:םימי ןופ לַאוװק םייב

 (המשנ ןוא ץרַאה טימ רעגניז-סקלָאפ רעשידיא ַא) יקסנַאיליטַאק םייח

 9 0 6 6 6 6 4 6 2 א א א א א א 6 6 6 6 א א 4 א א 1 2 א א 6 א א א( א 4 א א 6(, א; א א, , א; א 1( 4 ( 1, א, , א, א, א; , ( , ,, א, א, גיי יי 12 ץנַאט-ַאש-ַאש רעד

 2 יי קיזומ רעשידיא רענרעדָאמ רעד ןופ רעטָאפ -- לגנע לאוי

 ןיימ טעמדיוועג) ליפעג רעקיד'הליפת סָאד ןוא טרָאװ רעקיד'הליפת סָאד

 א ..   ......ל'אלם (ל"ז םהרבא:םייח ןטַאט

 2 וי (ןורחַא ףסוי ןגעוו) טפול רעד ןיא ןעגנַאלק

 יא יי יי יא (טײצרָאי ןט-22 ןייז וצ) קילַאיּב ןמחנ םייח

 א א א (טײצרָאי ןט-15 ןייז וצ) יקסווָאכינרעשט לואש

 יב .,......ייי.יי-. (םיעבש-ןב ַא ןרעוו ןייז וצ) רואינש ןמלז

 א א א (גָאטנריױבעג ןט-100 ןייז וצ) םכילע םולש

 יי שא םולש

 ןייז וצ) ןעזייר םהרבא

 4 4 4 6 6 6 6 א 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6. 6 4 5 6 6 2 6 6 6 א 6 + 6 + א א א א(; א א א(; א(; א( 4( א(, יי 2; ; גם; יג; ; א, ( גיי( ייי+

 ..15115: 5 קד קל: קנק קל קלל ניק ק קיל ל אלי יי קי קיד (טײצרָאי ןטיפ

 יי אי יי יי (םיעבש-וב ַא ןרעוו ןייז וצ) קיווייל .ה

 יי ריי (סרעטסוש רעד רשָא ןעל'הוח טעמדיוועג) ּבייל ינַאמ

 א (טײצרָאי ןט-25 ןייז וצ) ןרעּפלַאה ּבייל השמ |

 15 ןייז וצ) רידַאנ השמ

 ,51441444154441 יקצול .א

 יי א יי יי (טײצרָאי ןסי

 6 6 6 6 5 5 5 + 3 5 + * 4 6 6 6 6 6 א 6 5 א א 6 6 6 4 + 6 א א א א א א א 2 2 א א א א א א( א(, א א א א א א( א(, א( + ( ( א א( ג 2 א יי

 אייר (גָאטנריױבעג ןט7-70 ןייז וצ) ןײטשטַאלג בקעי

 6 6 6 6 4 4 5 6 6 א א א 6 6 א 4 4 6 2 א 2 א א א א א 6 א 4 1 1 1 א א 4 1 א א א א א 1 1( א 4 1 1 1 4 1 1 1 א א א א א א א א( א א; א א( א א( א 6 יי '+ (ןַאטיז) רעּפנייוו עשיז

1 

33 



 א (לבוי ןשירַארעטיל ןט-50 ןייז וצ) ימלא .א
 א א א א יי (טייצרָאי ןט-20 ןייז וצ) קינלַארָאק .א .רד

 א 5 = 6, + 4, + 4 2 4(, , יג, '+'י (ןַאמלָאק ּפיליפ רבח ןיימ טעמדיוועג) רעקעּפ רָאטקיװ

 א לא (ןויטָאמ-עזייר) לזניא רעגיטכערּפ ַא -- ַארעדַאמ

 א א (רָאטיזָאּפמָאק רעשידיא ַא) ץעײנַאּפמָאק יוואניז

 א א א (ןויטָאמ-עזייר) "טנַאװ , יד

 יי ר .,,,4:,,::4::,444:...,.............י.. ןילֿפַאשט ילרַאשט ייב ךוזַאּב ַא

 א א (רבק ןשירפ ןייז ףיוא רערט ַא) רעגנוא השנמ

 א א א א א א ייזנכשא רעדירּב יד,

 א א א א א (ןוויטָאמ-עזייר) ביבא-לּת

 א א א א יא רעטַאעט "ףעטרַא, ןיא ךוזַאב ַא

 א א א (גָאטנריובעג ןט-75 ןייז וצ) ןילרעּב גניווריוא

 א זָאוטריװ-עניב רעד -- גרוּבנידלָאג לעומעס

 ,1221221151קלאק לאל. קק.אל עקל צ.אק עק קט לצ קל לע קל קל ללנ ללא קא ק. אקעאנען. "ַארָאה,, ַא

 א א א א א !טייג'ס יו ןייג לָאז

 א א א !םי רעד טגניז סע

 א א א א א ? ןיהואוו

 אייל לאל ל ||; ; ;,,| |,,/9,,,,,,, ןוגינ ַא

 אל לע לל ||; ,,,,,ם,,,, }1 ,.,לכייט םייּב

 א (טײצרָאי ןטשרע סעל'הנח וצ) ןרעטש ַא ןופ רעיולּב

 א א א א א א א א ...ןעייז טעװ רעוו

 גע ,,,,, - - ;  ,,,,ע רעמזעלק רעטלַא רעד
 א א א א א א יא םי םייּב

 א א א א א א א א המחלמ רוּפיּכ -םוי יד

 א א א א א א ךייט םייּב

 א א א א א א א םילשוריי

 א רעניּפש ַא יו

 א א א, ..ע ןצנַאט עלַא
 א א א א א א א א א א א (ןעל'הנח) לירמז ַא

 יי םי גערּב םייּב



 א א יי (ץַאנינ) טפַאשקנעּב

 א א יי קישטניּפ ןזח

 א !הליענ זיב ירדנ לּכ ןופ

 א רעּבואט דרַאכיר רעגניז רעד

 ןופ טנעגיריד רעיינ רעד -- רענייר ץירפ

 קנעדנָא םעד טעמדיוועג) רָאטיזָאּפמָאק רעקידווגעגניז רעד -- ןעּפָאש

 א (ןַאמלָאק סנערָאלפ ןופ

 6 5 4 6 5 5 6 6 5 * 4 6 ( 4 = 5 6 + * 6 9 + 6 6 * + + 6 6 ' , , ' ++י+י

 6 6 6 6 ' 6 5 + 4 + 5 * * 5 5 5 * 5 * * * 6 + * + + 6 6 א + + + + * + + + + +

+' '+ + + * + * 6 ,5 2 * + * * * 6 6 + 5 6 9 6 * = 6 6 6 * * 4 5 6 6 4 6 5 

 8 א 5 * = 6 4 4 6 6 = * * װ 0 6 + + + 8 * 6 * 6 6 6 2 6 6 4 * + + + 6 + + + *

 יי ןטילָאּפָארטעמ

 0 0 0 6, 0 5 4 4 4 6 4 2 6 0, 4 4 1 2 1 6 4 6 4 6 א, יג, * ,' '+

 אי יא יי (ןעל'הנח) ןרעגניז רעזירַאּפ יד -- ףַאיּפ טידיא

 1 עניּב רעשידיא רעד ןופ רעקיגַארט רעסיורג רעד -- ץַאז גיוודול

 6 6 5 6 6 5 * 2 * 4 * * 5 2 6 6 4 6 א א 4, , , + 2(, 6, 66 י.י יי א (רערט ַא) סטרעבליז לעװַאז

 ,.4:2:54:555:511:1111111111 קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ ןגעוו יד ףיוא

 א רָאכ סקלָאפ רעשינָאמרַאהליפ

 (גנוצַאשּפָא ןַא ןוא רערט ַא) ץפח רימידַאלװ

 2 טנַאלַאט רעקיטפערק ַא -- לעּפַא הנח

 א (רערט ַא) ןייטסרעג אטרעּב

 א א א טיליל ַאלָא

 א א יי רעדיל-ָאטעג 5

 א א ַאיקנַארַאּב ןטנעמָאמ

 א רָאכ רוטלוק רעשידיא

 רעקימָאק רעװעשרַאװ רעד -- דלעפ קחצי

 ... (ןוויטָאמ-עזייר) רעסַאװ ןוא למיה ןשיווצ

 א א של ........ ?ןטורקער,

 א עא דלעפנירג ירנעה

 דרַאשטיר ןופ רבק ןשירפ ןפיוא רערט ַא) ןשָאלעגסיוא ךיז טָאה ןרעטש ַא

 א (רעקָאט

 א ר לירעמ טרעּבָאר ,רעגניז ערעּפָא רעד

 א א סנּבױלג עלַא ןופ קיזומ-הליפת

 6 6 0 6 5 5 * = 6 6 5 + = = + + + 4 + א + 6 * * + * + 5 + + * + 3 + + 4 6 + *

6 6 6 6 5 6 4 6 0 0 6 0 * ' 6 * ( 6 ' + 6 6 6 + + + 6 6 + 5 +' 0 ( + + + + 

 2 6 ס 6 6 5 6 8 * 6 6 2 9 0 6 + 4 + 6 5 6 8 6 א * * 5 5 = 2 + + 5 6 * + + *

 ס 5 8 5 + 2 * 8 + 5 3 5 6 8 6 4 * 0 ) + 5 + + + * + 0 6 2 * * 2 + + + + + + +

4 = | 6 * 0 + 5 5 * 5 6 6 6 6 | 0 + * 0 6 +  + + + 5 5 * + * * +* 9 + + + + + 

6 6 6 6 5 = * * 3 + 0 5 6 6, 6 6 ? ? * * 2  +* * 4 4 8 = + * * * * = ' * * = 

 + 4 6 6 4 א 2 2 2 0 , 6 * 4 + 4 5 * = 2 + = * 2 + * 6 + 6 + * 6 + 6 6 6 = + *

 6 8 5 5 6 6 * 6 4 * | + 6 + + + + + * + * א 9 5 + + + + 6 + + + + * * * * * +

6 6 6 5 6 5 6 5 * 6 6 5 * 2 * 5 6 5 5 0 6 * 6 4 * * + 8 0 * * 9 * + + 6 + 

6 6 6 6 6 5 6 6 6 5 * 5 4 5 5 + + + 6 4 5 5 + + 6 * 4 6 2 5 5 5 2 * 6 + + '+ 

 6 * א * = * + 4 + + + 6 + 6 6 6 + * 2 6 * * + + 6 5 + + * 6 + 4 4 2 א. +י+

6 6 6 8 5 0 5 5 + + * + * 5 0 6 * * * + 5 * 6 + + * + 0 4 + 6 4 + 0 ( ,+ * + 

 4 6 5 4 4 6 6 6 4 6( * 2 2 6 0, א{ א, א א 4, * * , + , גיי. יי

 6 * 4 5 6 4 4 5 4 5 2 + * + + 4 2 * א + + + 6 + 6 4 6 6 6 + 6 6 6(. י'+

 א 6 א 4 6 6 6 6{, 4{, 1 2 4 4 4 א, 4 א, , א, 4 * 6 , א(... יי

 אי (הנח עמומ ןיימ ןופ קנעדנָא םעד) "ןדיא ייּב קיזומ,

 א (ןוויטָאמ-עזייר) ןשטנעמ עריא ןוא ַאיּבמָאלָאק

 יי יי ריר קיזומ ןגעוװ ןעייסע

 רעקיטירק ןוא טסיאייסע רעד -- ןיקוויר .ב

 (גָאטנריױבעג ןט-75 ןייז וצ) דנַאלּפַאק ןרהא

 6 0 5 5 6 6 6 6 4 5 * 0, א; א 6 6 4 6 א( 6 6 6, 6, 6 4 4 * 6 יי י'יי

6 = = * 6 5 5 6 6 4 6 * * 6 6 5 + 5 * 2 * ? 4 + * + , * 8 * = = + * 6 + + * 

 6 * 5 ' 5 + * 3 * 2 * 6 2 8 5 * + 0 + * + 6 * + + 4 א 4 סא 5 6.( 6 '+ + +
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 טא ,,/ָ,  רעּפניוו עשיז

 רעקיטירק-רוטַארעטיל ןוא רעטַאעט ,שטנעמ -- ינודקומ .א .רד

 2 ָאטשינ רעמ זיא סָאװ ןרעטש-רעטַאעט ַא -- קינלוקס-השנמ

 א יא - רוד ןייז ןופ רעגניז רעד -- רעזנוצ םוקילא

 א א א א (ןוויטָאמ-עזייר) קמע רעד

 א א אל א ןעמָאנ-טלעוו ַא -- שטיווַאר ךלמ

 יא א א א א (ןויטָאמ-עזייר) הפיח

 א א יעװדָארּב ףיוא "הליגמ, ס'רענגַאמ קיציא

 א א א יי גנַאלק ןוא טרָאװ ןופ לַאוװיטסעפ

 יא א א א א א א דנַאלזייא ןבואר

 יי א א א א א א א יי סעגייפ ַאשַאמ

 א א א א א א א א ןייבשיפ ןימינּב

 א א א א ץשַא םולש טימ ןשינגעגַאּב

 יא א יא א א א א א יי אירב לארשי ןזח

 א יא א א א א א יי רעקידעּבעל רעד

 א א (ןוויטָאמ-עזייר) ָאבײקַארַאמ ןייק געוו ןפיוא

 א א א א א !רומא תמא -- תומ ירחא

 א א םילּבוקמ עקילָאמַא ןופ טָאטש יד ,תפצ

 א א ליווזנַארּב עשידיא עקילָאמַא יד

 יא יא א א א א א א א א שולּת .א

 א א א זדלַאה ןפיוא ריד טגיל רעסעמ סָאד ןעוו

 יא א א יי (ןוויטָאמ-עזייר) סעלעשזדנַא-סָאל

 א רעטַאעט עשידיא סָאד ןוא ןידרָאג בקעי

 א א יא א א א א הניגנ ןוא םיארונ םימי

 א א א א א רוקרעמ ףלָאװ

 יי א א א א רעבָארג על'היח

 א א א א יי ןּבעל םוצ גנַאזעג ַא

 א א א א א א א אי רּבדמ ןיא געט קיצרעפ

 א א א א א א געט ענערָאלרַאפ

 יי א א א א א א א א א א ןריצַאּפש ףרַאד'כ

 א רעטכַאּבָאַאּב רעפרַאש רעד -- ןַאמזַאלג ךורּב

 ,1144144144 רענייוו רַאזַאל --- טנעגיריד --- רָאטיזָאּפמָאק רעד
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 א א א א א א יי יי רעביירש ַא ןופ עטכישעג יד

 א א א א א א א "טַארּב יָאמ ןַאי

 א א א א א א א א ץרַאװש .י.י רעטכיד רעד

 א א א א יי ידרַאנ םוחנ רָאטיזָאּפמָאק רעד

 יי א א א א א יא יא םירבח ייווצ

 א א א א "רעטסייג ןָאילימ ןעצ,

 א א א אי ןילטייצ ןרהא

 א א א א עידעגַארט עשידיא רענַאקירעמַא ןַא

 א א קלָאפ ןייז ןופ רעגניזַאּב רעד -- ןעזייר םהרבא

 א א א "לַאיַאר עפַאק , ןופ רָאדַאסַאּבמַא רעד

 א א א א א א א יי ןואג ַא ןגעוו דייר

 א א ביבא-לת ןקילָאמַא ןיא ערעפסָאמטַא קילַאיּב יד

 א א א יי לעקיּב רָאדָאעט רעגניז רעלעניגירָא רעד

 א א א (תונורכז) יקסווָאכינרעשט לואש

 -ןריובעג ןקירָאי-100 ןייז וצ) קיזומ רעשידיא ןופ רעטסיימ --- ווָאיל ָאעל

 א א א א א יי א (גָאט





 טרָאװריפנײרַא

 בָאה ךיא שטָאכ ,טרָאװריפנײרַא ןכעלנעוועג ןייק טשינ וליפַא ןוא ,ןיז

 רענעייל םעד ןרעלקפיוא רָאנ ,"טרָאװריפנײרַא, ןבירשעגנָא ןביוא

 ערעדנַא ךָאנ ןוא רעדנעב יירד יד ןיא ןײרַא זיא סָאװ לַאירעטַאמ םעד ןגעוו

 ,םיטרּפ

 !"גנַאלק ןוא טרָאװ, :לטיט ןגעוו -- לכ-םדוק

 -רַאפ ןבירשעג ןרָאי עגנַאל ךיא בָאה ,קירבור ןקיזָאד םעד רעטנוא

 -וינ ןופ סעבַאגסיוא-קיטנוז ןוא -תבש יד ןיא ןעלקיטרַא ןוא ןעייסע ענעדיש

 טשינ גנוטייצ עשידיא יד ןעוועג זיא "גָאט, רעד ןעוו -- "גָאט, רעקרָאי

 -רעד .טלעוו רעשידיא רערָאג רעד ןיא ביולג ךיא רָאנ עקירעמַא ןיא זיולב

 ,"לַאנרושז ןגרָאמ , ןיא רעטעּפש .קרָאי וינ ןיא ךיוא ,"סטרעוורָאפ , ןיא ךָאנ

 ןיא לָאמַא-רעבָא ,"טייהיירפ ןגרָאמ , רעד ןיא טציא ןוא .קרָאי וינ ןיא רעדיוו

 ןוא עכעלטנכעוו ,ןלַאנרושז עשירַארעטיל ענעדישרַאפ ןיא םעד וצ .קרָאי וינ

 ,"ץעמיטש רעטעברַא עיירפ , ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ סָאד יוו ,עכעל'שדוח

 רוטלוק , ,"גנואיצרעד ןוא רוטלוק, ,"רוטלוק עשידיא ,"רעפמעק רעשידיא;

 ,סערייא-סָאנעוב ןיא ,"עסערּפ יד , ןיא ךיוא ןוא ."ןעגנולמַאז , ,"ןבעל ןוא

 ןיא ,"רעלדָא רעדענעק, :עיפלעדַאליפ ןיא ,"טלעוו עשידיא , ;עניטנעגרַא

 עלַא יד רעטנוא .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא :ָאקיסקעמ ןיא ,"עמיטש יד , ;לַאערטנָאמ

 ואוו ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ יד ןופ ןעמענ יד ןבעגעגנָא ןרעוו ןלַאירעטַאמ

 ןַא -- ןרָאי ןוא םישדח ,סעטַאד יד ,טקורדעג ןעוועג זיא סָאד ןעוו ןוא

 ,סעמעט יילרע'לכ ףיוא ןביירש טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא ןופ גנולמַאזנָא

 ,ןצרַאה םוצ טנעָאנ ןעוועג רימ ןענייז עכלעוו

 רעיפלעדַאליפ רעד ןיא ,1929 רָאי ןיא ןביירש ןביוהעגנָא בָאה ךיא

 ַא יװ ,םדוק ,"ןרָאפעגסױרַא , ךיא ןיב ,1926 ןיא ,ךָאנרעד ,"טלעוו עשידיא,

 רעטעּפש ,רעגניז-עיזיוועלעט ןוא -ָאידַאר ַא יו םעדכָאנ ,רעגניז-טרעצנָאק
 ןוא םיארונ-םימי ןלעטָאה ןוא ןלוש עסיורג ןיא קידנענװַאד -- ןזח ַא יו
 ןיא ןעגנוזעגניירַא ןוא רעטַאקט טליּפשעג ךיוא ךיא בָאה ןשיווצניא .חסּפ

 שַא ,ַאקעד ,עינַאּפמָאק רָאטקיװ .יע .יס .רַא רעד רַאפ (ןטַאלּפ) "סדרָאקער,

 םענעמונעגנָא םעניא המדקה ןייק ןביירש טצעזעג טשינ ךיז בָאה רי א



 ,קיזומ ןגעוו רָאטקעל ַא יוו ויטקַא ןעוועג ךיוא ןיב ןוא ,סוָאמיעפ ןוא

 ,רוטַארעטיל ןוא רעטַאעט

 ,טגָאזעג רעסע- ,"ןַאמָאר , ןיימ ןבעוו וצ ןביוהעגנָא ךיז טָאה ױזַא טָא

 ,קיזומ ןופ טלעוו ַא -- טרָאװ ןוא גנַאלק ,גנַאלק ןוא טרָאװ ןופ טלעוו ןיימ

 ,ןלוש ,ןטרעצנָאק ,ןטַאלּפ ,עיזיוועלעט ,ָאידַאר ,רעטַאעט ,רוטַארעטיל

 :רַאֿפ טימ ןשטנעמ ןלָאצ עסיורג ןופ טלגנירעגמורַא רדסכ -- ןלעטָאה

 ,ןּפיל עניימ ףיוא טרָאװ ןוא דיל ,גנַאזעג טימ .ןקַאמשעג ןוא ןטסוג ענעדיש

 עניימ ןוא ןביירש ןיימ .טלעוו ערָאג יד ןרָאפעגסיא טעמכ ךיא ןיב

 ןדעי ןיא םוטעמוא טָאה סָאװ ,"שאה-דומע , רעד ןעוועג ןענייז סעקניטסַאלּפ

 ,סעמַאנפיוא עמערַאו יד ןוא ןעמוק ןיימ טיירגעגוצ רימ רַאפ דנַאל

 "גנַאלק ןוא טרָאװ, ןעייסע רעדנעב יירד יד ןיא ךיז טעוװ רענעייל רעד

 ןטייווצ ַא רעדָא םעד ןגעוו ,לקיטרַא רעדָא ,ייסע ןייא יו רעמ ףיוא ןגָאלשנָא

 ךָאנ ףיוא ןוא ,ןזח ,רָאיטקַא ,רעביירש ,רעקיזומ ,טנעגיריד ,רָאטיזָאּפמָאק

 ןבירשעג לָאמ סעדעי בָאה ךיא .ןרעדנואוו טשינ םיא לָאז ;סעמעט ערעדנַא

 ,טנעמָאמ םענעבעגעג םעד ןופ ןליפעג יד ןוא גנומיטש רעד טיול

 ענימ ןופ לטעצ םעד ןקעדפיוא רענעייל ןרַאפ ךיוא ָאד ליוו ךיא

 -- ןבירשעג טייצ ענעדישרַאפ ןיא בָאה ךיא עכלעוו רעטנוא ןעמינַאדוװעסּפ

 ,מ ,דוי .מ ,ןַאמרעש .מ ,ןיקלַאמ .מ ,וװָאר םולש ,יחוּפת .מ :ייז ןענייז טָא

 ,מ ,רעגניזלוש .מ ,ןָאטירעש .ל ,יקסנַאזָאר .א ,רענשעווָאלס .מ ,ווָאקלַאמ

  ןעמענ עקיזָאד יד טימ ןבירשעגרעטנוא ךיז בָאה ךיא .סעקנַאכ .מ ,ןיקווַאכ

 ,טליפעג ױזַא בָאה ךיא לייוו רָאנ ,ןטלַאהַאב טלָאװעג ךיז בָאה ךיא לייוו טשינ

 ַא יו ןה ןוא רָאטקעל ַא יו ןה טַאהעג ארומ טשינ לָאמנייק בָאה ךיא

 יד ןופ טשינ ןיב ךיא .ןגָאז טלָאװעג בָאה ךיא סָאװ סָאד ןגָאז וצ ,רעביירש

 ?'רעביירש עשידיא טימ סויוורעטניא , ךוב ןיימ עז) ךיז ןטלַאהַאב סָאװ

 ףיוא סָאװ :ןעוועג לָאמעלַא זיא ָאטָאמ ןיימ ."ךעטרַאפ סעמַאמ, רעד רעטנוא

 ...ןעּפ:ץיּפש רעד ףיוא סָאד גנול רעד

 עשיפַארגָאיב יד ןקורדוצרעביא טביולרעד ךיז בָאה ךיא :סעּפע ךָאנ ןוא

 עשידיא טימ סויוורעטניא ,, ךוב ןטשרע ןיימ ןופ ןגוצסיוא-קיטירק ןוא ןציטָאנ

 ,ןגוצסיוא-קיטירק ערענעלק ןוא ערעסערג עיינ ןופ בָאגוצ ַא טימ ,"רעביירש

 רעשידיא רעד ןיא יזעוו:גַאלרַאפ ןשידיא םענופ בצמ ןקיטציא םייב תמחמ

 יד ןעזרעד לָאמַא ןלעוו ייז יצ טשינ ךיא סייוו ,ללכב רוטלוק ןוא ,רוטַארעטיל



 ץַאשּפָא ןוא גנוניימ ענעגייא ןייז ץוחַא רענעייל רעד לָאז .ןייש עקיטכיל

 .ערעדנַא ןופ ןעגנוצַאשּפָא ןוא ןעגנוניימ ךיוא ןבָאה ךיז רַאפ רימ וגעוו

 ,ץַאנינ וצ ץרַאה ןפיט ןופ קנַאד ןרָאג ןיימ ןקירדסיוא ָאד ךיא ליוו ףוסל

 ןעװעטַארסױרַא ריא רַאפ ;רימ וצ טייקנבעגרעביא ןוא טייקיירטעג ריא רַאפ

 -ץרַאה ערעווש יירד טימ לָאטיּפש ןיא ןגעלעג ןיב ךיא ןעוו טיוט ןופ ךימ

 ןייג ריא רַאפ ;רעכיב יד ןבעגוצסױרַא ךימ ןקיטומרעד ריא רַאפ ;סעקַאטַא

 ןייז יז לָאז -- המודכו ריּפַאּפ סָאד ןביילקסיוא ןוא רעקורד םוצ רימ טימ

 !טשטנעבעג

 דנעּב יירד עניימ ריא ךיא עמדיוו טײקמערַאװ ךס ַא ןוא טפַאשביל טימ

 ! טנידרַאפ רשכ סע טָאה יז -- "גנַאלק ןוא טרָאװ,

 :סױרַא זייוולייט ןרעוו רעכיב יד זַא ,ןרעוו טנָאמרעד ךיוא ָאד לָאז

 טימ ןוא "דנָאפ-גרעבנעזָאר ןעב ןוא ַאנינ; םענופ ףליה רעד טימ ןבעגעג

 ,"דנָאפ-וינעטלעגנגייא

 ַאנינ ,סעניירק רַאקסָא רָאסעּפָארּפ :טעטימָאק םעד קנַאד ןרעדנוזַאב ַא

 סָאװ ,גרעבטָאר-ןַאמרעש לעטע ןוא קינלוקס גניווריוא ,ינדרי-גרעבנעזָאר

 ,ךוב םעד ןופ "טײקשיטַאבעלַאב , רעד טימ ןבעגעגּפָא ךיז טָאה

 ינדרי יכדרמ
 1979 ,עדירָאלפ ,שטיב ימַאימ

 ,רעקיזומ ןגעוו סעמעט ףיוא ןעייסע טימ רעכיב ךָאנ טיירגעגוצ ןרעוו סע .ס .ּפ

 רעד רָאנ לָאז .המודכו ןוויטָאמ-עזייר ,ןגרוטַאמַארד ,ןטנעגיריד ,ןרָאיטקַא ,רעביירש

 רעמ רשפא ןוא ןעצ ךָאנ רַאפ לַאירעטַאמ ךיא בָאה ,ןרָאי ןעקנייש רימ םלוע לש ונובר

 . ,רעכיב





 טרַאצָאמ רעד -- רעגנַאמ קיציא
 דיל ןשידיא ןופ

 ןעל'הנח טעמדיוועג

 ןופ טרַאצַָאמ רעד :ןעוועג ,גנוצַאשּפָא ןיימ טיול ,זיא רעגנַאמ קיצי

 ,טרָאװ ןופ טסידָאלעמ רעטסערג רעד ןעוועג זיא רע .דיל ןשידיא

 זיא רע ."קיזומ טכַאנ עניילק ַא, :זיא ענייז עדַאלַאב עדעי ,דיל עדעי

 ןעוועג זיא רע .םַארג ןופ עינָאמרַאה רעד ןיא ,ןָאט ןיא ,טסוג ןיא שיטרַאצַאמ

 ןבָאה עכלעוו ,יד ןופ רעגָאז רערעסערג ַא ךס ַא -- רעגָאז רעשירעגניז רעד

 ...גנוטכיד רעשידיא רעד ןיא "סרעגָאז , רַאפ טכַארטַאב ךיז

 ַא ,סניילק ַא ,עלעכיב רענעבירשעגנָא םערַאוװ ַא רעייז טגיל רימ רַאפ

 עטצעל יד, :טפַאשביל ןוא טעטעיּפ ךס ַא טימ ,סקיטרעװ ַא רעבָא ,סניד

 ןטסואווַאב ןלעדייא םעד ןופ ,"ןפַאש ןוא ןבעל ס'רעגנַאמ קיציא ןיא הפוקת

 ,רעקיטירק:רוטַארעטיל ,טסיאייסע ,רָאטקעל ,רעביירש ,גָאגַאדעּפ ןשידיא

 טציא ןוא ,ןלױּפ ןקיד'המחלמ-רַאפ םעד ןיא ךָאנרעד ,עניארקוא ןיא רעירפ

 ןַאסלעדנעמ המלש, םענופ ןבעגעגסױרַא ,ןַאדזַאק .ש .ח ,עקירעמַא ןיא

 ,1973 ,ָאקיסקעמ ןיא ,ףליה ןוא רוטלוק רַאפ טפַאשלעזעג רעד ייב ,"דנָאפ

 עכלעזַא ךס ַא רימ ןבָאה יאוולה) םוידוטש רעקיד'רוציק ַא זיא סָאד

 ןוא ןבעל ס'רעגנַאמ קיציא םורַא טמענ סָאװ ,(!ססמוידוטש עקיד'רוציק

 ןטייז קיצכַא ןוא ייווצ ןוא טרעדנוה .1962 רָאי ןזיב 1929 רָאי םענופ ןעפַאש

 לָאצ רעניילק רעד ןיא טָאה רעביירש רעד רעבָא ,עלעכיב סָאד טגָאמרַאפ

 טשינ סלוּפ םעד טליפ ריא -- המשנ ןוא ץרַאה ןייז טגיילעגנײרַא ךעלטעלב

 .ש .ח ,רבחמ םענופ סלוּפ םעד ךיוא רָאנ ,רעגנַאמ קיציא טעַאּפ םענופ זיולב

 ,ןַאדזַאק

 ןקיטרַאנגיײא ַאזַא ןגעוו ןביירש ,ןעמ ףרַאד ,ןעמ לָאז ױזַא רָאנ ןוא

 .ןייז אבהל ףיוא ךיוא טעוװ ןוא -- ןעוועג זיא רעגנַאמ קיציא יו ,רעטכיד

 -- גנוניישרעד עקילַאמנייא ןַא ןענייז רעגנַאמ קיציא יו רעלטסניק עכלעזַא

 רעד ןיא יו יײרעלָאמ רעד ןיא ,קיזומ רעד ןיא יו ,רוטַארעטיל רעד ןיא

 ךיז ןבָאה ,ןעיירשרַאפ טלָאװעג ן'רעגנַאמ קיציא ןבָאה סָאװ יד .קיטסַאלּפ

 ןײלַא ךיז ןבָאה ,ןלעטשרַאפ טלָאװעג םיא ןבָאה סָאװ יד .ןגירשרַאפ ןיילַא
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 ןײלַא ךיז ןבָאה ,ןענעקיילרַאפ טלָאװעג םיא ןבָאה סָאװ יד .טלעטשרַאפ

 ,טנקיילרַאפ

 טליפעגנָא זיא ,יןפַאש ןוא ןבעל ס'רעגנַאמ קיציא ןיא הפוקת עטצעל יד,

 .תונוחצנ ןוא דיירפ ךס ַא טימ ךיוא רעבָא ,קיגַארט רעפיט ,ןדייל ךס ַא טימ

 יז ןשיווצ ,ןגעלָאק ענייז ןופ ךס ַא זַא ,ןייז טשינ דייר ןייק רָאג ןַאק'ס

 רבחמ רעד ,בגא ,עכלעוו ,רביירש ןוא רעטכיד ענעעזעגנָא רָאג עקינייא

 קרַאטש ן'רעגנַאמ ןבָאה ,ןעמענ ערעייז ןפָא ץנַאג טנַאמרעד עלעכיב םענופ

 ןעמערַאוװ םענופ רבחמ רעד טגנערב ץלַא סָאד .טעדווירקעג

 ןופ ףליה רעד טימ -- סױרַא טלוב ןוא רָאלק עלעכיב םענעבירשעגנָא

 םעניא ךיוא טרעוו סע רעבָא .טריטיצ רע עכלעוו ווירב ןוא ןעלקיטרַא

 ענייז ךרוד -- רעטכיר םענופ תונוחצנ ןוא דיירפ יד ןביוהעגסױרַא עלעכיב

 יד ;ןפַאשעג ןרָאי יד-טָא ןופ ךשמב אקווד טָאה רע סָאװ ,ןדַאלַאב ןוא רעדיל

 ןוא -- עקירעמַא ןיא ןגָארקעג טָאה רע סָאװ ,"ס'מינּפ-תלבק, עכעלרעייפ

 זַא ןוא .ןגָארטעג טנעה יד ףיוא שממ םיא טָאה'מ ואוו ,לארשי ןיא רעמ ךָאנ

 -קלָאפ , עסיורג ַאזַא ןרָאװעג טלייטעגוצ םיא זיא ,ןברָאטשעג ןטרַאד זיא רע

 ,היוול סיקילַאיב ךָאנ עטייווצ יד ןעוועג זיא סָאװ ,"היוול

 ,ןפַארגַארַאּפ ןוא ןצַאז עצרוק עטלייצעג ןיא זנוא טיג ןַאדזַאק .ש .ח

 רָאנ ,טעָאּפ םעד ן'רעגנַאמ קיציא ןופ זיולב טשינ טערטרַאּפ ןלופ ַא טעמכ

 ענייז ףיוא ,ןץרעגנַאמ םורַא ןָאטעגּפָא ךיז טָאה סע סָאװ סָאד ךיוא

 ןיא ,ןָאדנָאל ןיא -- 1963 רָאי ןזיב 1929 ןרָאי יד ןיא ןעגנורעדנַאװ

 ,ביבא-לת רעדיוו ןוא קרָאי-וינ לָאמַאכָאנ ,ביבא-לת ,קרָאי-וינ ןיא ,לָאערטנָאמ

 ןייז ןופ געט עטצעל יד זיב ,ביבא-לת לַאמַאכַאנ ןוא ,קרַאי-וינ לָאמַארעבָא

 ווירב עטריטיצ יד קידנענעייל ,דליב ַא סױרַא ןגירק רימ עכלעוו ןופ ,ןבעל

 ,עלעכיב ןיילק ןייז רבחמ רעד טקידנע ייז טימ ןוא רעגנַאמ-רידַאנ ַאינעג ןופ

 ...רעכיב עקיד ,עסיורג ךס ַא רעבירַא טגייטש סָאװ

 רַאפ ,ןַאדזַאק .ש .ח עגעלָאק ןעקנַאד לָאז ךיא ױזַא יוו טשינ סייוו ךיא

 בָאה ךיא זַא ,ןרעכיזרַאפ רָאנ םיא ןָאק'כ ,הנתמ עקיזָאד יד רימ ןקישוצ

 ןופ טרָאװ סעדעי ןעגנילש טשינ ןעמ ןָאק יו ןוא .טרָאװ סעדעי ןעגנולשעג

 רשכ טָאה סָאװ ,רעביירש ַא וצ טפַאשביל ַאזַא ןופ ,גנואיצַאב רעמערַאװ ַאזַא

 ,ןעמעלַא זנוא ןופ יא -- רבחמ םעד דצמ יא טפַאשביל עקיזָאד יד טנידרַאפ

 סָאװ ,רעטכיד ַא ;עדַאלַאב ענייש ַא ,דיל טכע ןַא ביל טָאה סָאװ ןדעי ןופ

 ןעניישרעד ןייז !קידנלערט ןוא ןייר ױזַא ,שידָאלעמ ױזַא ,ןייש ױזַא טגניז
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 -ןוז ןטלעהעצ ַא ןופ יו ןעוועג זיא ,עיזעָאּפ רעשידיא רעד ןופ דלעפ ןפיוא

 לוק ַאזַא זנוא ייב ןעמ טָאה םיא זיב סָאװ ,לוק ַא טרעהרעד טָאה'מ .גנַאגפיוא

 רעד ןופ רָאנעט ָאטנַאק לעב א -- גנוטכיד רעשידיא רעד ןיא טרעהעג טשינ

 ! הגרדמ רעטשרע

 טּפַאכרַאפ ןעמעלַא טָאה (ןפַאש ןופ םענרַאפ) ןָאזָאּפַאיד ס'רעגנַאמ קיציא

 טָאה ,קיזומ ןוא עיזעָאּפ ןופ גוויז רעד .גנורעדנואוורַאפ ןפורעגסױרַא ןוא

 -ןעמולב עטספרַאש יד יוװ ,ןדַאלַאב ןוא רעדיל ענייז עלַא ןופ ןגָארטעג ךיז

 ױזַא ךָאד ןוא טסָארּפ ױזַא סעּפע ;ףיט ױזַא ךָאד ןוא טושּפ ױזַא סעּפע .תוחיר

 ;קידירּפסע-שיטַארקָאטסירַא ױזַא ךָאד ןוא שיריל-סקלָאפ ױזַא סעּפע ;ןייש

 ןייז ןופ טײקשיטעַאּפ יד .קיד'בוט-םוי ױזַא ךָאד ןוא קידעכָאו ױזַא סעּפע

 ןייז .ןעמוג ןרַאפ טייקיד'היחמ ַא טפַאשרַאפ רענעײל םעד טָאה טרָאװ

 ,המשנ רעד ףיוא ,ןצרַאה ןפיוא קידמערַאװ טגיילעג ךיז טָאה טײקשילַאקיזומ

 ,ןרעיוא יד ףיוא ןוא

 ייב רעירפ רערעדנַא ןייק יוװ ,ןעמונַאב ץ'רעגנַאמ טָאה ןַאדזַאק .ש .ח

 ץרַאה טימ ןבירשעג ,עלעכיב םעניילק םענופ רבחמ רעד זַא ,טליפ'מ .זנוא

 סָאד ןוא .םירבא ח"מר ענייז עלַא טימ טליפרעד ן'רעגנַאמ טָאה ,המשנ ןוא

 רעפיט טימ רָאנ םורָאװ ,רעקיטירק ַא רַאפ ,רעביירש ַא רַאפ טוג זיא

 ,סרעלייצרעד ,תוהמ ס'רעביירש םעד וצ ןעוויברעד ךיז ןעמ ןָאק טפַאשביל

 ןכלעוו ןגעוו ,ךעלרעמעק ענעגרָאברַאפ ןוא המשנ סטסיאייסע ,סטסילעוװָאנ

 ,טביירש'מ

 נַאדעג עטכַארטעגסיױא ,ןזַארפ עטרעלקעגסיוא ,ןצכעגָאז ענעקורט

 עפרַאש ,ןעיירע'תוניבמ עטציּפשעגוצ ,ךעלעדייר ענעפילשעג ,ךעלעק

 ,קיטירק רע'תמא ףיוא ןטַאטסעטַא ןייק טשינ ןענייז ,ןעיירעטכעלפ-רעטרעוו

 ,טעַאּפ םעד ןרעה טשינ טזָאל ןוא ןײלַא ךיז ןרעה ליוו רעכלעוו רעקיטירק ַא

 ַא .רעיירד ןייק טרעוו טינ זיא ,טסיאייסע ,טסילעוװוָאנ ,רעלייצרעד םעד

 ,טביירש רע סָאװ םעד ןיא המשנ ןוא ץרַאה ןגײלנײרַא ףרַאד רעקיטירק

 ,קירָאטער עטסוּפ יו רֶעמ טשינ סע זיא שרעדנַא

 ןופ ,הרוש עדעי ןופ סױרַא ןעמ טליפ המשנ ןוא ץרַאה ס'נַאדזַאק .ש .ח

 טליפ ןוא םיא טעז רע :ץרעגנַאמ ןגעוו טגָאז ןוא טביירש רע סָאװ ,ץַאז ןדעי

 ךיז טזָאל טייקמערַאװ יד .ןײלַא ךיז יו ,רעדורב ַא יו ,םענעגייא ןַא יו ,םיא

 ענייז טפַאשביל ןוא גנורערַאפ עסיורג יד טליפ ריא :לטעלב ןדעי ןופ ןליפ

 ןפיוא ןרעטש ַא יוװ ןזיוװַאב ךיז טָאה סָאװ ,רעטכיד ןטלייוורעדסיוא ןרַאפ
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 סָאװ םשור ןקרַאטש םעד ,גנוטכיד רעשידיא רעד ןופ למיה ןעיולב ןרעטיול

 ַא ךָאנ ןופ עגַארפ ןייק ןעוועג טינ זיא סע .טכַאמעג ןכעלטיא ףיוא טָאה רע

 ַאזַא טכַארבעגנײרַא טָאה סָאװ סעּפע רָאנ ,טעָאּפ םעיינ םענעמוקעגוצ

 ,עדַאלַאב רעשידיא רעד ןיא ,דיל ןשידיא ןיא טייקשירעגניז עקיטרַאנגיײא

 .רעקעלג ענרעבליז טנזיוט יו ןעגנולקעצ ךיז טָאה סָאװ

 -ּפָא ,ןַאדזַאק .ש .ח רבחמ רעד טָאה ןפוא ןשיּפָאקסָאדײלַאק ַא ףיוא

 ןופ ,ןפַאש ןוא ןבעל ס'רעגנַאמ קיציא ןיא הפוקת עטצעל יד טלגיּפשעג

 עמַאג עצנַאג יד ָאד טָאה ריא .ןרעדנואווַאב וצ שממ זיא סָאוװ ,1969--9

 -גיז ענעדיישרַאפ יד ,ןעגנומיטש יד ,ןדייל ערעווש יד ,ןליפעג עשיגַארט

 גנַאלקּפָא ןַא ןעניפעג עכלעוו ,טכַאמעגכרוד טָאה רעטכיד רעד סָאװ ,ןגַאז

 ןופ ןגוצסיוא עטריטיצ יד ןיא ייס ןוא ןדַאלַאב ןוא רעדיל עטריטיצ יד ןיא

 ;רעטכיד םעד ןגעק ןוא רַאפ טקורדעג ןענייז סָאװ ,ווירב ןוא ןעלקיטרַא

 ,"תוצע, ענעטעבעגמוא ,ןטכַאדרַאפ עטקיטכערַאב ןוא עטסיזמוא ,ןטייקזייב

 לע ךיא סָאװ ,רעטכיד םוצ "הבוט הצע, ס'נײטשטַאלג בקעי רעגייטש ַא --

 ןטרעגַאלַאב םעד ןיא ךיז ןטלַאהפיוא ןייז תעב ווירב :ןריטיצ רעטעּפש ַאד

 -עזייב , יירד יד ןגעוו ,קרָאי-וינ ןיא ,םיובנענעט .ש רעביירש םוצ ,ןָאדנָאל

 ,סעלעיעל-ץנַאלג ןוא ושָאטַאּפָא ,קיווייל --- ייז טפור רע יוװ -- "ןטלַאטשעג

 יד רַאפ ,םיאנוש עטסרעטיב ענייז רַאפ טכַארטַאב טָאה רעטכיד רעד ןעמעוו

 ןיק ןעמוק לָאז רע זַא ,טזָאלרעד טשינ ןוא טרעטשעג ןבַאה סָאװ

 | .י.עקירעמַא

 ,קייווייל רעביל,

 !טכַאנ עטוג ַא ,דימ ןיב ךיא,

 ,ןגיוא עניימ ךיז רעווש ןּפעלק'ס

 ןגיולפרַאפ זיא םולח ַא יו

 ,טכַאדעג ןוא עביל ,ןבעל

 !טכַאנ עטוג ַא ,דימ ןיב ךיא

 ,ןגיוא עניימ ךיז רימ ןּפעלק'ס

 למירד ןיא בלַאה ןוא ךַאוו ןיא בלַאה,

 .דיל עטצעל סָאד ךיא לּפַאלּפ

 .למיה םוצ ףױרַא דרע רעד ןופ

 למירד ןיא בלַאה ןוא ךַאוו ןיא בלַאה

 .דיל עטצעל סָאד ךיא לּפַאלּפ
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 טכַארבעג ךייא םולח ַא בָאה'כ,

 ,ןסױטשעגּפָא םיא טָאה ריא ןוא

 טכַאנ ןרָאװעג זיא סע ןעוו

 -- ,ןסיורד ןיא טזָאלעג ךימ ריא טָאה

 טכַארבעג ךייא םולח ַא בָאה'כ

 ,ןסױטשעגּפָא םיא טָאה ריא ןוא

 ץיירק ןפיוא לזוי סָאד טשינ ןיב ךיא,

 ןבעל לסיב סָאד סיוא טקנַאצ סָאװ

 טסייג ןקילײה םייב ךָאנ טעב ןוא

 ,ןבעגרַאפ דניז יד ךייא לָאז רע

 ץיירק ןפיוא לזוי סָאד טשינ ןיב ךיא

 ,"ןבעגרַאפ טשינ ךייא לעוװ ךיא ןוא

 ,שממ זיא סע, ... קירעביא ןענייז םישוריּפ ?דיא רענעי טגָאז יוװ

 ןוא רענעכָארבעצ רעד טָאה ןענַאװ ןופ :ןרעדנואווַאב וצ ,ןַאדזַאק טביירש

 עלעניגירָא ןוא עיינ ןָאט וצ תוחוכ טּפעשעג קיציא רענעכָארבעגניײיא

 בצמ רעשיזיפ ןייז ,םיא םורַא ערעפסָאמטַא עצנַאג יד ?טעברַא עשירעפעש

 ךיז ןוא ןעּפ יד ןגײלקעװַא לָאז רֶע םעד וצ טריפעג ךיז טכוד טָאה ץלַא --

 ןוא ןעגנומיטש עקיד'תוכשח ענייז ןופ םי םעד רעביא ןעמיווש ןזָאל

 -- ּפָארַא זיב ןביוא ןופ ךָאד זיא עמעט עצנאג יד -- "תור , .טייקטרעטיברַאפ

 טרעדָאּפ קיטַאמעט עצנַא יד .טיקליטש ,טײקשיּפע ענייר

 ןשזַאמיא יד ןיא ךיז ןליפוצניירַא ,ךיז ןבעלוצניירַא חוכ ןכעלנייוועגרעסיוא

 :ןרונש עדייב ןופ טימעג קיכיסּפ ןוא

 טיורב עוװעזַאר יו טוג זיא הּפרע,

 -- .ןייש ןוא םורפ זיא "תור , ןוא

 ,טזָאלעצ רָאה יד ,טלטיורַאפ הּפרע

 ,לדיילק ןציס ןיא "תור,

 ךייט ןופ סעגערב יד סעברעוו יד ןטיה טרַאד

 ,געװו םעד -- סעבמעד עקרַאטש יד ןוא

 ,טקנעברַאפ ס'הלכ יו טכענ יד ןענייז טרָאד

 .געט יד -- רענעמ עקיטומ יד ןוא

 ףיט טמעטָא יז ,טגייווש הּפרע;,

 :טנעה יד ףיוא טבייה ימענ ןוא

 םיײהַא טייג סָאװ ,םעד םוצ זיא ליואוו זַא

 ,"דמערפ רעד ןיא ןייז ןרָאי ךָאנ
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 ןרעהפיוא לָאז רע זַא ,רעטכיד ןטבַאגַאב ַאזַא "הצע , ַא ןבעג רענייא געמ

 ...ןוא "ןטנעמעלע-רעדיל עטלַא יד ןופ םעזעב-ףושיכ םעד ףיוא ןטייר, וצ

 ןָא בײה .ןעמַארג טימ ןפירט וצ ףיוא רעה ,רעגנַאמ ,ךיז עװעטַאר,

 ,..7?לוש רעשירעגָאז רעד ןיא ןעמוקניײרַא

 טַאנ !ןײטשטַאלג בקעי ןבעגעג טָאה ץרעגנַאמ "הבוט-הצע, יד טָא

 זיא סָאװ ,"הבוט-הצע , רעקיזָאד רעד ןופ לייט ַא טריטיצ ןַאדזַאק יו טנעייל

 ַא ןיא ,1948 ,רעבמעטּפעס ,'רעפמעק ןשידיא , ןיא טקורדעג ןעוועג

 סָאװ טָא .ץ'רעגנַאמ ןגעק ,טביירש ןַאדזַאק יוװ ,לקיטרַא יןקידרעטעמשעצ'

 :טרָאד טביירש ןײטשטַאלג

 עטסוויטימירּפ עמַאס יד טבעלעגפיוא ןפוא ןטקישעג ַא ףיוא טָאה רע;

 רע זַא ,ליפעג סָאד רענעייל ץטושּפ םעד ןבעגעג ןוא דיל ןופ ןטנעמעלע

 .עיזעָאּפ עטסעיינ עמַאס יד טנעייל

 -עדַאלַאב ןטלַא םעד ,דיל-סקלָאפ עשידיא סָאד ןעמונעג טָאה רעגנַאמ,

 ןוא ,םעטָא ריא טכיוהעגסיוא גנַאל ןופ ןיוש טָאה סָאװ ,קיטנַאמָאר יד ,ןָאט

 טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא ןופ טײקיטרַאנגיא יד טצירּפשעגנײרַא ייז ןיא

 רענייק .סױרַא ףָאלש ןשירעלדנַאװ ןופ ןעגניז וצ טכער שיטסילובַאנמָאס |

 עטלַא יד ןופ םעזעב-ףושיכ רעד ףיוא ןטייר וצ טלָאװעג טשינ רעמ טלָאװ

 עטכעלש עיינ ענייז .ןָאטעג רעבָא סע טָאה רעגנַאמ .ןטנעמעלע:-רעדיל

 םעד ןופ שזַאגַאב ןקירעיורט ןוא ןטיירג ןייז טימ טמוק רע ואוו ,רעדיל

 ,רעטכיד ןרעטלע ןַא ןופ לַאפכרוד רעד ןענייז ,ןָאטסקלַאפ םענעסעגעגוצ

 רע יו ךיג ױזַא רעבָא ,םעד ןופ ןעיײרפַאב טלָאװעג ןיײלַא ךיז טלָאוװ סָאװ

 ןייז ןופ סמערָא יד ןיא ןיירַא ךיילג רע טילפ ,םַארג ןטשרע ןייז ןָא טבייה

 ,רעזעל ןטכילַאב

 ןעװעטַאר דלַאװעג טימ טפרַאדַאב גנַאל ןיוש רעצימע טָאה סע,

 טימ וויטָאמ-סקלָאפ ןייז ןופ ,דיל ןקידוװעליּפש םענעגייא ןייז ןופ ץרעגנַאמ

 ,טעטירַאלוּפָאּפ רעמַאזנייא ןייז ןופ ,גניז ןקיפיוא-ןביוא ןייז ןופ ,דרָאב ַא

 זומ רע .דיל ןגייא ןייז טימ ןרעפעלשנייא ןײלַא ךיז ןרעהפיוא זומ רעגנַאמ

 ."דייר עכעלשטנעמ ןדייר ןוא רָאװ רערעטכינ רעד ףיוא סױרַא

 -שמוח ס'רעגנַאמ ןופ קזוח טכַאמ ,ןַאדזַאק טביירש ,ןײטשטַאלג .י

 ןכַאמ חסונ ןטלעטשעגנייא ןַא ןופ ןעגנו'רזח'רעביא רעקילדנעצ יירד ,רעדיל

 ,"ליועדָאװ ןופ קורדנייא םעד

 .ש וצ ןָאדנָאל ןופ ץרעגנַאמ קיציא ןופ ווירב עכילטנפערַאפ יד ןופ
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 ךיא םענ ,עלעכיב םעניא ךיז ןעניפעג סָאװ ,קרָאי-וינ ןיא ןע'מיובנענעט

 :גוצסיוא םעד טָא סױרַא

 טכעלטנפערַאפ ריא ביוא .ווירב רעייא ןעמוקַאב ,םיובנענעט רעביל,

 רעכיז טעוו "עקילק, יד .וצ רימ ייז טקיש ,ווירב עניימ ןופ ןגוצסיוא

 רעדעי ןיא ןוא דצ ַא גנוטייצ רעדעי ןיא ןבָאה ייז .למוט ַא ןבייהפיוא

 ןביירש ןלעוו ייז סָאוװ ,ףכית ץלַא וצ רימ טקיש .עיצוטיטסניא רעשידיא

 ךיא ,תוליכר ןטכַארטסוא ,ןעלדיז רעכיז ןלעוװ ייז .ןעגנוקרעמַאב יד ןגעוו

 ןרעייז םעדייא ןשירַארעטיל םעד ןוא ושָאטַאּפָא קיווייל ּפיט םעד טוג וצ ןעק

 עלַא יד ןופ .רימ ןגעק עינַאּפמַאק ע'סואימ עליטש ַא ןריפ יז .סעלעיעל .א

 .ןשָארג ןייק טשינ ךיא םוקַאב רעביירש עשידיא רַאפ ףליה ןופ ןדנָאפ

 וצ זַא ,טלייצרעד רימ טָאה ,ןָאדנַאל ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו ,טַאּפ בקעי,

 טליוו ריא טרעהעג ןבָאה רימ, :תונעט טימ רעביירש עשידיא ןעמוק םיא

 ,ץרוכיש טעוװ רע ?ןָאט ָאד רע טעוװו סָאװ .עקירעמַא ןייק ץרעגנַאמ ןעגנערב

 ,?ןלַאדנַאקס ןכַאמ

 עקיזָאד יד ןופ ןעמענ יד ןגָאז טלָאװעג טשינ רימ טָאה טַאּפ בקעי;

 רעייז ןענייז ייז .רע'מינּפ ערעייז רָאפ ךימ לעטש ךיא רעבָא .רעביירש

 .סעלעיעל ,םעדייא ןקירעזיה םעד ןוא ושָאטַאּפָא קיוויל וצ ךעלנע

 ."טיונ ןוא רעגנוה רַאפ ןייגסיוא טושּפ טביילב'ס

 :גוצסיוא ןַא ס'נַאדזַאק טימ לקיטרַא ןיימ ןקידנערַאפ לעװ ךיא ,גונעג

 יד ןגלָאפ לָאז רע רעטכיד ליפוצ ןעוועג זיא רעגנַאמ קיציא,

 ןייז וצ יירטעג ןבילבעג זיא רעגנַאמ .ןײטשטַאלג .י ןופ תוצע עשירָאטנעמ

 םוצ טּפַאשביל ןייז יירטעג ןבילבעג זיא רע .חסונ ןשיטעָאּפ םענעגייא

 טָאה רע ןוא ,סעיצָאמע עשישטנעמ ןוא עשיקלָאפ יד וצ ,ןעשטנעמ-סקלָאפ

 ,םטיר ןיא ןוא טרָאװ ןיא ןעגנילק טזָאלעג ייז

 רעד ןיא גנַאג ןלופמואירט ס'רעגנַאמ ןופ דוס רעד זיא סָאד ןוא,

 ןייז ןופ דוס רעד זיא סָאד .ןבעל ןייז ןופ דנע ןזיב ,רוטַארעטיל רעשידיא

 עשירַארעטיל עצנַאג ןייז .םלוע ןשידיא ןסיורג םייב טײקטבילַאב ןוא םוסריּפ

 ."ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק םיא טעוװ ןוא קלָאפ םעד טרעהעג השורי

 ! םיכסמ

 1959 ,12 ץרעמ ,"טייהיירפ ןגרָאמ,
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 דיל ןשידיא ןופ רעגערט-רענָאיּפ -- ווָאיל ָאעל

 ןַאמסיט לַאס ןוא ַאטוג טניירפ עניימ טעמדיוועג

 טנכעררַאפ דָארג ןציירד רעפיצ רעד זיא ןדיא ייב רעבָא ,ןקידילזמ

 רעשידיא רעד ייב ןטלַאה ךיז רימ ןלעװ .ןקיד'לזמ קרַאטש ַא רַאפ

 ...עיצידַארט

 רעד קעוַא טלעוו רעד ןופ זיא'ס טניז ,רָאי ןציירד ןרָאװעג זיא טָא

 ,ןעמָאנ-טלעוו ַא טימ טנעגיריד-רָאכ ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעשידיא רעלופרילָאק

 -- ןטנעניטנָאק ןוא רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא טקריוועג טָאה סָאװ ןעמָאנ ַא

 .ווָאיל ָאעל

 םעד טקריוועג ןוא טבעלעג טָאה רֶע ואוו ,ווָאיל טָאה ,עקירעמַא ןיא ,ָאד

 ,ערעירַאק רעשילַאקיזומ רערָאג ןייז ןופ ,ןבעל ןייז ןופ לייט ןטסערג

 -דנַאברַאפ םעד ךעלכעזטּפיוה --- ייז ןשיווצ ,ןרָאכ ענעדישרַאפ טריגיריד

 וצ טרעהעג ןבָאה סָאװ ןרָאכ ןוא ,ןרָאכ גניר רעטעברַא זייוולייט ןוא ,רָאכ

 ,גנוגעווַאב רעקניל רעד

 ןשירַאצ עקילָאמַא ןיא ןרָאכ-סקלָאפ עשידיא ןופ רענָאיּפ רעד ,ווָאיל

 -סקלָאפ עשידיא עטמירַאב-ךעלטכישעג ייווצ יד ןופ טנעגיריד רעד ,ןלױּפ

 טָאה -- רָאכ-"רעסָארג, רעד ןוא רָאכ-"רימזה , רעד -- ,עשרַאוװ ןיא ןרָאכ

 גנידצלַא ןופ רקיע רעד ."ןטרָאּפסַאּפ , ןייק ףיוא טגערפעג טשינ םענייק ייב

 ןוא רעלערוטלוק רעד ,גָארטוצ ןוא גָארטײב רעד ןעגנַאגעגנָא םיא זיא

 םוצ רעייטשוצ רעד ,רָאכ ןשידיא םענעי ןוא םעד ןופ טרעוו רעשילַאקיזומ

 רעד ,טייז עשיטילָאּפ יד .רעמ טשינ ןוא ,סָאד .ןבעל ןקיטסייג ןשידיא

 רעד וצ טרעהעג רע יצ ,רָאכ םענופ "קַאלשרעביוא , רעדָא "קַאלשרעטנוא;

 טשינ ןיטולחל םיא טָאה ,סַאג רעשידיא רעד ףיוא גנוגעווַאב רענעי רעדָא

 ,.,.טריסערעטניא

 טסינויצ ַא ןעוועג ,ןָא ןרָאי עטסגניא ענייז ןופ ,וימי-לכ זיא ווָאיל ָאעל

 ןופ טגָאזעגּפָא טשינ ךיז טָאה רע רעבָא ,דיא רעלענָאיצידַארט ַא ןוא

 לעיציפָא טָאה רָאכ רעד שטָאכ רָאכ-"רעסָארג, םעד עשרַאװ ןיא ןריגיריד

 גיטייצכיילג טָאה רע סָאװ רָאכ-"רימזה, רעד תעב ,"דנוב, םוצ טרעהעג

 -בלַאה רעדָא ןשיטַאבעלַאב םעד וצ טרעהעג לעיציפָא טָאה ,טריגיריד

 ןייק טשינ רַאפ טנכעררַאפ ןציירד רעפיצ רעד זיא ,ןדיא-טשינ יי ֹּך
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 טעילוטעג ךיוא ערעדנַא ןשיווצ ךיז טָאה סע ןכלעוו םורַא ,דצ עשיטסינויצ

 ,ץרּפ .ל .י רעסיורג רעד

 רעד ןופ טנעגיריד-רָאכ רעד ןעוועג ןליוּפ ןיא זיא רע יו טקנוּפ ןוא

 רעד טנעװַאדעג טָאה'ס ואוו ,עשרַאוו ןיא לוש רעקצַאמָאלט רעטמירַאב

 ןעוועג ךיוא רע זיא טייצ ןייא ןיא ןוא ,אטָאריס ןושרג ןזח רעטמירַאב-טלעוו

 ,עינעמור ,טשערַאקוב ןיא לוש-רָאכ רעטמירַאב רעד ןופ טנעגיריד-רָאכ רעד

 ןיא ,"לא-תיב, לּפמעט ןיא רָאכ םעד טריגיריד ,קרָאי וינ ןיא ָאד רע טָאה ױזַא

 טימ ןזח רעטסואווַאב-טלעוו רעטייווצ ַא טנוװַאדעג טָאה'ס ואוו ,קרַאּפ ָארָאב

 -גנידרָאקער ןוא רעגניז:טרעצנַאק רערעלוּפָאּפ ןוא עמיטש רענעדלָאג ַא

 .ןַאמשרעה יכדרמ -- ,טסיטרַא

 יד :ךַאז ןייא רָאנ ןענַאטשרַאפ ןוא טסואוועג טָאה ווָאיל ָאעל

 ,ןוגינ ןשידיא ,גנַאלק ןשידיא םענופ גנוטיײרּפשרַאפ ןוא גנודימשסיוא

 םיא זיא םעד ןיא -- דיל שירעטכיד ןוא סקלָאפ ,דיל ןשידיא ,וויטָאמ

 ןוא .ןבעל ןצנַאג ןייז "טערָאּפעגּפָא, ךיז רע טָאה םעד םורַא ןוא ,ןעגנַאגעג

 ןוא ןסַאלק עלַא ייב ,ןטכיש עלַא ייב טבילַאב ןעוועג רע זיא רעבירעד

 | ,ןשטנעמ-סקלָאפ

 יד ןופ רענייק !ןוילע-דסחב טנעגיריד ַא ןעוועג ווָאיל זיא וצרעד

 ןייז ,טנַאה עשירעריפ ןייז טגָאמרַאפ טשינ טָאה ןטנעגיריד-רָאכ עשידיא

 יד ןופ ןעיצוצסױרַא ױזַא יוו ,דוס ןפיט ןייז ,שטיינק ןייז ,קנואוו ןייז ,זייװנָא

 רעדָא ,עטַאטנַאק ,דיל ,הליפת-רעלַארָאכ ַא ןופ "תיצמת, םעד סרעגניז

 טגָאמרַאפ טשינ טָאה ןטנעגיריד:-רָאכ עשידיא יד ןופ רענייק .עירָאטַארָא

 -ברוד-ףרַאש ,עגולק ענייז ,ּפָאק-ןבייל ןייז ,ףושיכ ןקידלַאװג ןייז ךיוא

 םיא טָאה'מ זַא סָאװ טלַאטשעג ַא -- םינּפ ןקידנעלכיימש .,ןגיוא עקידנגנירד

 רענעריובעג ַא טייג טָא :טריּפשרעד ךיילג ןעמ טָאה ,סַאג ןיא ןייג ןעזעג

 | ! רעלטסניק

 ןיא ןטנעגיריד-רָאכ ןוא סרָאטיזַאּפמָאק עשידיא ןרענָאיּפ יד ןשיווצ

 -סקלָאפ עשידיא עסיורג ןופ ןינב םעד ןעיוב ןפלָאהעג ןבָאה סָאװ ,עקירעמַא

 ,טרַאבלעג לכימ ,רעפייש בקעי ,יקסװוַאלסַאז .ב .נ ,רענזָאּפ ריאמ יוװ ,ןרָאכ

 ןעמונרַאפ ווָאיל ָאעל טָאה ,ןַאמפלעה סקַאמ ,ץפח רימידַאלוװ ,רענייוו רַאזַאל

 ,ןבילבעג קידייל טיוט ןייז ךָאנ זיא סָאװ ,טרָא ןקיטרַאנגיײא ןַא

 רעד ,ןטנעגיריד-רָאכ ןוא סרָאטיזַאּפמָאק עשידיא עטנַאמרעד עקיזָאד יד

 ,ןַאמפלעה סקַאמ ,רענייוו רַאזַאל ,טרַאבלעג לכימ ,רעפייש בקעי ,רקיע
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 רעדָא ,סרָאטיזַאּפמָאק-הסנרּפ ןייק ןעוועג טשינ ןענייז ,ץפח רימידַאלוװ

 ןצנַאג ןטימ ,שפנו-בלב ,ענענָאטעגנײרַא ףיט-ףיט רָאנ ,ןטנעגיריד-הסנרּפ

 -קיזומ עשידיא ַא ,קיזומ עשידיא ןפַאש ןופ טעברַא רעד ןיא ,ןבעל ןוא-בייל

 ןבָאה ייז עכלעוו ,ןרָאכ-סקלָאפ עשידיא ןריגיריד ןוא ןעיוב ןופ ,רוטַארעטיל

 ענעגייא ערעייז ןעוועג ןטלָאװ סרעגניז יד יו ,טלטרעצעג ןוא טעוװָאכעג

 ,רעטכעט ןוא ןיז ענעגייא ערעייז ,רעדניק

 -רַאפ ,עסיורג ןעוועג ןטַאטלוזער ןוא ןטסעמרַאפ יד ןענייז רַאפרעד

 ןענייז סָאװ ,ןעגנואוטפיוא ןוא ןעגנוכיירגרעד ,עקידוװעזנָא ,עקימענ

 רַאפרעד .ןבעל ןלערוטלוק-שידיא ןגיה ןרָאג םעד ןיא "רבד-םש , ַא ןרָאװעג

 סרעגניז יד ןענייז רַאפרעד ןוא ,ןרָאכ לָאצ עסיורג ַא טַאהעג ָאד רימ ןבָאה

 ןוא טרעצנָאק ַא ךָאנ ,עבָארּפ ַא ךָאנ -- ןעגניז ןעמוקעג ,ןרָאכ יד וצ ןפָאלעג

 סרעגניז יד ןוא ןטנעגיריד יד ןשיווצ טייקיד'החּפשמ יד .טרעצנָאק ַא ךָאנ

 ןוא טקעוועג ,טרילומיטס ןוא ןפורעגסױרַא ,ןעוועג םרוג סע טָאה

 ַא ,טפַאש'רבח ַא ,עביל עקיטייזנגעק ַא ןעוועג זיא'ס .ןגיוצעג שיטענגַאמ

 ,טייקנגייא ןַא ןוא טייקטנעָאנ

 -רָאכ ןוא טרָאטיזַאּפמָאק עשידיא עפורג עטנַאמרעד עקיזָאד יד ,ָאי

 ןקיסַאּפ ,רעצַאשּפָא-קיזװמ ןקירעהעג רעייז ףיוא ךָאנ ןטכַאוװ ןטנעגיריד

 ,גנַאגוצ ןייז ןיא שיאיײטרַאּפמוא ןייז סיואכרוד לָאז סָאװ ,רעקירָאטסיה-קיזומ

 -רַאפ קלח ןקירעהעג ןייז םענייא ןדעי ןבעג וצ ףיוא טסעמרַאפ ןייז ןיא

 ןופ רעיוב סלַא ייס ןוא ,טנעגיריד סלַא ייס ,רָאטיזָאּפמָאק סלַא ייס :טסניד

 | ,עקירעמַא ןיא ןרָאכ-סקלָאפ עשידיא

 ןה טגָאמרַאפ טָאה ווָאיל ָאעל סָאװ תולעמ עסיורג ערעדנַא עלַא יד וצ

 ןייא ךָאנ טגָאמרַאפ רע טָאה ,טנעגיריד סלַא ןה ןוא רָאטיזָאּפמָאק סלַא

 ןייז וצ ןבעגעגוצ ךס ַא טָאה סָאװ ,הלעמ עקיטכיוו ַא רָאג ןוא ,הלעמ עסיורג

 -סקלָאפ עשידיא ןופ רערישזנַארַא סלַא -- זיא סָאד ןוא ,טנַאלַאט ןשירעפַאש

 -רעטסיימ -- ןביילב ןלעוװ ןוא ןעוועג ןענייז ןעגנורישזנַארַא ענייז ! רעדיל

 ,רוטַארעטיל-קיזומ רעשידיא רעד ןופ רצוא םעד ןיא קרעוו

 :טלעוו ייווצ יד ןופ ןעגנורישזנַארַאָאנַאיּפ ענייז טרעה ריא ןעוו

 -טרעצנָאק עלַא ףיוא ןעגנוזעג ןרעוו סָאװ ,רעדיל-סקלָאפ עשידיא עטמירַאב

 -טשינ ךיוא ןוא עשידיא עטסטנענימָארּפ עמַאס יד ןופ טלעוו רעד ןיא סעניב

 -ןיד ַא, ,ןָאסבָאר לוָאּפ ייז ןשיווצ ,סרעגניז:טרעצנַאק ןוא ַארעּפָא עשידיא

 ןוא ףירגַאב ַא ןבָאה וצ גונעג ךיז-רַאפ זיא ,"עלעדוד, ַא ןוא "טָאג טימ הרות



 11 גנַאלק ןוא טרָאװ

 ,תוהמ ןוא טנַאלַאט ןשילַאקיזומ ןייז ןוא ,רָאטיזָאּפמָאק ַא ןופ טערטרַאּפ ַא

 רעקיסַאלק-טשרע ןופ ,דיל ַא ןצוּפמורַא ןוא ןצוּפַאב ןענעק טסייה סָאװ

 ןוא טײקשיטעָאּפ ,טייקטיירב ןוא טייקפיט ,טײקיטנעמַאנרָא רעשילַאקיזומ

 ,טייקמערופעגסיוא

 עשידיא-טכע עטנַאמרעד ייווצ יד טָא ןופ ןעגנורישזנַארַאדָאנַאיּפ יד

 ,ןיז ןצנַאג רעייז ,ןרעייז תוהמ ןרָאג םעד ןעמונעגמורַא טָאה ,רעדיל-סקלָאפ

 -סקלָאפ עשידיא "קישַאק, ןייז טימ ךיוא ױזַא .גָאז ןוא ןיימ ,רעטקַארַאכ

 -סקלָאפ ןייא ואוו ,"רעדיל-סקלָאפ עשידיא ץנַארק ַא, ןעמָאנ ןרעטנוא רעדיל

 יו ךיז טלקייק ןוא דיל-סקלָאפ עטייווצ ַא ןופ טנעה יד ןיא ןײרַא טלַאפ דיל

 :ץנַארק, ןקיזָאד םעד .למיה ןטיולבעצ ַא ףיוא ןגיובנגער רענעדלָאג ַא

 -סקלָאפ ןוא רעלטסניק-דומע רעטנָאמרעד רעירפ-ןיוש רעד טָאה "רעדיל

 ,(קסיד) דרָאקער-"רָאטקיװ), ַא ןיא טקיביײארַאפ ,ןַאמשרעה יכדרמ ,רעגניז

 ַארַאס רעבָא ,קידלושמוא ױזַא ,ךַאפנייא ױזַא ,טושּפ ױזַא ךיז טכַאד

 ליפיו !םעד ןיא טגיל סע לַאפנייא רעשילַאקיזומ ַַא ,טײקשילַאקיזומ

 ןופ רקיע רעד ןוא -- עיזיוו עשיטעָאּפ ,טקניטסניא רעשילַאקיזומ ,טנַאלַאט

 !וויטָאמ-סקלָאפ ןוא טרָאוװ-סקלָאפ ןשידיא ןיא טייקטבילרַאפ :גנידצלַא

 ,קעװַא רָאי ןציירד ןיוש טָא ןוא ,ןעוועג סע זיא קירוצ גנַאל טשינ טָא ,ָאי

 טנעגיריד-רָאכ ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעשידיא רעלופטנַאלַאט רעקיזָאד רעד זַא

 !רעמ זנוא טימ ָאטשינ זיא

 ןעמ ןָאק ?טשינרָאג טסייה סָאװ ...טשינרַאג ןוא -- ןעגנַאגעגקעװַא

 ךיז טָאה ,טשינ טקריוו טסייג ןייז זַא ,טשינ טבעל ווָאיל ָאעל זַא ,ןגָאז ןעד

 ,זנוא טזָאלעגרעביא טָאה רע סָאװ ,השורי עשילַאקיזומ ןייז זַא ,ןָאטעגּפָא

 ?ץעלַאר ןייק טשינ טליּפש

 ןוא ןרעה ךיז טזָאל יז ,טבעל השורי עשילַאקיזומ ןייז .טשינ ןפוא םושב

 ,ןלַאז-טרעצנַאק ערענעלק ןוא ערעסערג ןיא ,םינפוא ענעדישרַאפ ףיוא ןליפ

 ,טלעוו רעד ןופ ןלייט ערעדנַא ןיא ןוא עקירעמַא ןיא ָאד -- ןעלּפמעט ,ןלוש

 גנורישזנַארַא ןייז ץ'סרעיּפ ןַאשז טרעצנָאק ַא ףיוא ןעגניז ןעמ טרעה טָא

 ַא ָאידַאר רעד ףיוא ןליּפש ןעמ טרעה טָא ןוא ,"טָאג טימ הרותדזיד ַא,

 רעטמירַאב-טלעוו רעד סָאװ ,"ולדג המ, עיציזָאּפמָאק ןייז ןופ עקניטסַאלּפ

 רָאכ-סקלָאפ ַא טגניז טָא .טגניז ,יקציוועסוק השמ ,רעגניז-טרעצנָאק ןוא ןזח

 ןפיוא ,"רעמייב יד ייב בוט-םוי רעד, עטַאטנַאק ענערָאוװע ג-טמירַאב ןייז

 -גיטכַארּפ ןייז טגניז ןוא סױרַא רעגניז ַא טייג טָא ןוא ,ץשאוהי ןופ טסקעט
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 ןעמ ןָאק יו ,ָאט ."עלעדוד ַא, דיל-סקלָאפ םענופ גורישזנַארַא עקידוועליּפש

 !יוװו ךָאנ ןוא -- טבעל רע ,טשינ טבעל רע זַא ,ןגָאז סע

 ַא ,רעביירש ַא ,רעלטסניק ַא טזָאל :רָאלק ןייז ףרַאד ךַאז ןייא

 דעו-םלועל רֶע טביילב ,השורי עקיטרעוװ ַא רעביא ,רעלָאמ ַא ,רָאטיזָאּפמָאק

 טעוװ רעלטסניק ַאזַא .קלָאפ םייב ןעמונעגנָא טרעוו סָאװ ,השורי ַא טרפב --

 | !ןענָאמרעד לָאמעלַא ,זעקנעדעג לָאמעלַא ןעמ

 .ןבירשעג לקיטרַא סָאד טָא טרעוו עקַאט רַאפרעד ןוא

 .י .נ ,1973 ,8 ילוי ,"טייהיירפ ןגרָאמ,

 .תמא ןרַאפ קערש יד

 טָא ןיא .תמא םעד ןגָאז וצ טַאהעג ארומ טשינ טָאה ןוא סעּפע טלַאװעג

 ןגיוצרעד ךיוא עקירעמַא ןופ ןעגנוטייצ עשידיא יד ןבָאה טסייג םעד

 ןיא טריסערעטניארַאפ קרַאטש ןעוועג זיא רענעיל רעד .רענעייל םעד

 ,תמא םעד ןעניפעגסיוא

 ןוא סעּפע ןליוו רענעייל יד טשינ ןוא ןעגנוטייצ יד טשינ -- רעבַא טנייה

 ...עשיגָאלַאטַאּפ ַא שממ זיא ,תמא ןרַאפ קערש יד .תמא ןרַאפ ןרעטיצ

 ןעוועג זיא סָאװ ,ץ'גרעבנירג םייח ןגעוו עלעקיטרַא ץרוק ןיימ ןיא

 ,1953 ,לירּפַא ןט-17 םענופ ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ, רעד ןיא טקורדעג

 | :ןבירשעג ערעדנַא ןשיווצ ךיא בָאה

 ןיא טקיטיונעג טשינ ללכ ןיוש ךיז טָאה גרעבנירג םייח ןעוו טציא ...,

 ןַא ןעוועג ןיוש זיא עקירעמַא ןופ ןבעל ןשידיא םעניא עיציזַאּפ ןייז ןעוו ,ייז

 טָאה ,ףליה סמענייק ןָא ,ןײלַא רע סָאװ ,עטקיטסעפַאב ןוא עטנעקרענָא

 ןרָאלק ןייז טימ ,תוחוכ עלעוטקעלעטניא ענעגייא ענייז טימ ןברָאוװרעד

 סלַא טנַאלַאט-ןזָאוטריו ןייז טימ ,רוטלוק רעכיוה ןוא לכש ןדָארג

 ,רָאטקעל רעקיטכערּפ ,טנַאטַאבעד רעפרַאש ,רָאטַארַא רענעטנַאילירב

 -נעלג ןוא רָאטקַאדער רעטבַאגַאב ,רעביירש רעטריניפַאר ,רעקנעד רעפיט

 ןפיוא טּפַאכעגפױרַא עלַא ךיז ייז ןבָאה טציא -- רעטייל רעשיטילַאּפ רעדנעצ

 טָאה עקירעמַא ןיא גנוטייצ עשידיא עדעי ןעוו ,טייצ ַא לָאמַא ןעווע 2
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 ץלַא ייז ןענעז טציא ;ןפורעגּפָא עלַא ךיז ייז ןבָאה טציא ;"ןגָאװ-דנעב

 !?ןעגנַאזעג-ביול סנשיוק עלַא טימ -- םיא ןגעוו ןעמוקעג

 עלַא יד טָא ןענייז ואוו ,ךיא גערפ ,רָאי עטוג עדלַא וצ ,רעבָא ,ואוו,

 -ןגָאלָארקענ ןוא רעביירש לקיטרַא ,ןטסילעירָאטידע "ענייש , ערעזנוא

 םייח רעקיבלעז רעד ןעוו :קירוצ רָאי קילדנעצ רָאּפ ַא טימ ןעוועג רעגניזַאב

 ןענופעג םוטעמוא ָאד טָאה ןוא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא גרעבנירג

 ןיא יז טוג יױזַא סעיצקַאדער עשידיא יד ןיא ,ןריט ענעסָאלשרַאפ

 ,סעיצוטיטסניא ןוא סעיצַאזינַאגרָא ,ןעגנוגעווַאב עשידיא יילרענדישרַאפ

 רעד ןופ עקינייא טשינ ןעוו ןוא ?הסנרּפ וצ ןעלסילש יד ןטלַאה עכלעוו

 ןופ "ןויצ יריעצ, עּפורג רענעמ רענעמוקעגרעבירַא-יינ ןוא -שירפ רעניילק

 בייל םירבח יד טימ ,ליוזנָארב ןיא טצעזַאב ָאד ךיז ןבָאה סָאװ ,עיבַארַאסעב

 ןבָאה סָאוװ ,ץיּפש רעד ןיא יול םהרבא ןוא ,ןזח רעטמירַאב רעד ץנַאלג

 טלָאװ ,טלעג:הריד טימ יא ןוא הנויח טימ יא ןפלָאהעגסױרַא ץגרעבנירג

 ןופ רעגניזַאב עקיטציא עלַא יד טָא ןענייז ואוו זיא -- רעטיב רעייז ןעוועג

 ?ןעוועג טלָאמעד ן'גרעבנירג

 ןשידיא , ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא גרעבנירג טָאה רעטעּפש ןרָאי טימ,

 ץטוג, ענעי ןיא ,טלָאמעד זיא רע זַא ,טלייצרעד טייהנגעלעג ַא ייב "רעפמעק

 .צ .ב טָאה "גָאט, ןופ עיצקַאדער ןיא "טיזיוו, ַא טימ ןעמוקעג ,"ןטייצ

 ןופ ןרָאטקַאדער יד ןופ רענייא ןעוועג טלָאמעד זיא רעכלעוו ,גרעבדלָאג

 ןענידרַאפ וצ סעּפע ןבעג וצ םיא טָאטשנַא רעבָא ןעמונעגפיוא םיא ,"גָאט,

 ץרּפ .ל .י ןופ דילגטימ ַא ןרעוו לָאז רע זַא הצע ןַא ןבעגעג םיא רע טָאה

 גנולעטשַאב ַא ןגירק ןענעק טלָאמעד רע טעוו רשפא -- ןיירַאפ רעביירש

 ןיוש זיא "טיזיוו, םעד טָא ךָאנ זַא ,ךיז טייטשרַאפ .לקיטרַא ןַא ףיוא לָאמַא

 רעקיטנַאמָאר ,טעטסע רעסיורג ,טַארקָאטסירַא רענערָאבעג רעד ,גרעבנירג

 סיואכרוד טָאה סָאװ ,תוירחא סיורג טימ שטנעמ רעד ,טסילַארָאמ ןוא

 ענייז טָאה סָאװ ,ןעגנוניימ ענעגייא ענייז ,ןגעוו ענעגייא ענייז טַאהעג

 -ײטרַאּפ ןייק וצ ןפרָאװ-רעטנוא טשינ לָאמנייק ןליפעג ןוא ןעקנַאדעג

 ,ןרָאטקַאדער עשידיא ערעדנַא יד וצ -- ןילּפיצסיד:ײטרַאּפ ןייק וצ ,סעמגָאד

 .ןעגנַאגעג טשינ ,"לַאנרושז ןגרָאמ , ןופ ןוא "סטרעוורַאפ , ןופ

 טלָאמעד ןענייז ואוו :ןגערפ וצ ןרעהפיוא טשינ ךיא לעװ טּפיוהרעביא,

 ןבָאה עכלעוו ,עסערּפ רעשידיא רעד ןופ "םינהוכ , יד טָא לעיצעּפס ןעוועג

 ןשידיא, םעד םורַא טעניּפעג ןוא טעיַאמשעג רָאי ןצפופ-ןעצ עטצעל יד
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 ןעוועג עלַא ייז ןענייז ואוו -- ץגרעבנירג וצ ט'הפנח'עג ךיז ןוא "רעפמעק

 טָאה סָאד דנואוו עפיט ַא רַאפ סָאװ ,ייז ןסייוו יצ ?טיונ רעסיורג ןייז ןיא

 זיולב ןבָאה סָאד -- טינ ןסייוו ייז ,ןיינ ?ןבעל ןצנַאג ןייז ףיוא טזָאלעגרעביא

 גרעבנירג עכלעוו טימ ,טייצ רענעי ןופ ןשטנעמ עטנעָאנ רָאג יד טסואוועג

 ".,,ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא ךיוא ,טייצ וצ טייצ ןופ ,ןענעגעגַאב ךיז טגעלפ

 יד ןופ רעביירש רעד סָאװ ,ווירב ַא ןענעייל טפרַאדעג ריא טָאה ,ונ

 ױזַא טשינ זיא סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןופ אקוד ןוא -- ןטלַאהרעד טָאה תורוש

 ַא ןינ -- 'רערעל רעשיאערבעה, ַא רָאנ ,רענעייל "רע'טושּפ , ַא סעּפע

 ןַארַאפ טשינרָאג זיא סע ....ייוו ןוא ךָא -- "הרות-דומלת ַא ןופ לַאּפיצנירּפ,

 -אנמחר ,"לַאּפיצנירּפ , רעקיזָאד רעד סָאװ ,טלעוו רעד ףיוא "ןעמָאנוצ , ןייק

 עטסדלימ עמַאס יד ןשיווצ זיא "קינדעבַאי, ?וצ טינ רימ טביירש ,ןלציל

 ץלַא ןוא -- רימ ןגעק ןקורדסיוא ערעפרַאש ליפ ךָאנ טצונ רע ,ןקורדסיוא

 ,"ןגָאװ-דנעב , ןפיוא "רָאכ,, ןטימ ןעגנוזעגטימ טשינ בָאה ךיא לייוו ,רַאפרעד

 סָאװ ,סעּפע ןגעוו ןבירשעג בָאה ךיא .ָאלָאס -- ןעגנוזעג רָאג בָאה ךיא רָאנ

 ...ןטימעגסיוא טָאה "רָאכ, רעד

 ךיא זַא ןוא רעביירש סלַא לטבמ םתס ךימ רֶע זיא ,םילוזליז יד ץוחַא

 "טינ שידיא ןייק ןעק , ןוא "ליטס םענדוקסַאּפ , ַא בָאה

 םיא טלעפעג סע ןוא רעביירש סלַא לטבמ ךימ זיא רע סָאװ סָאד ,אלימ

 ַאזַא ,רענעייל ַאזַא סָאװ סָאד רעבָא .טינ ךימ טרַא -- "ליטס , ןיימ טינ

 ַא וצרעד ךָאנ ןוא ,"רערעל רעשיאערבעה , ַא זיא ,ןלציל-אנמחר ,רענייא

 רָאג ןיוש ךימ טרַא ,ריא טעז ,סָאד -- "הרות דומלת ַא ןופ לַאּפיצנירּפ,

 ...םידימלת יד ףיוא תונמחר סיורג ַא ךעבענ זיא סע םורָאװ !קרַאטש

 ,"קינדעבַאי, ַא ןדיא ַא ךָאנ ןופ ןגוצסיוא ןעגניירב ךיוא ָאד ליוו ךיא

 ןט-22 םענופ ,"רעפמעק ןעשידיא , ןיא ןענישרעד זיא'ס לקיטרַא סעמעוו

 טקורדעגּפָא זיא'ס יו רעטעּפש שדוח ַא טימ יו רעמ .ה .ד ,1953 ,יַאמ

 עטסטנעָאנ עמַאס ס'גרעבנירג םייח ןופ רענייא .לקיטרַא ץרוק ןיימ ןרָאװעג

 ןוא ײטרַאּפ-ןויצ-יריעצ רענעזעוועג רעד ןופ רעירפ ,םירבח ןוא טניירפ

 דוד .רד -- ײטרַאּפ-ןויצ-ילעוּפ רעטקיניײארַאפ רעד ןופ רעטעּפש

 ףיוא ,שביה ץנַאג ןוא ,ּפָא יקסלעבער .רד ךיז טלעטש .יקסלעבער

 ַא רעייז ןעוועג , בױהנָא ןיא זיא סָאװ ,"עגַאל עלעירעטַאמ,, ס'גרעבנירג

 ןפוא םעד וצ וויטיסנעס:-רעביא ןעוועג גרעבנירג זיא וצרעד , ןוא ,"ערעווש

 יז :ןעמעלבָארּפ עלעיצנַאניפ ענייז וצ ןגױצַאב ךיז ןבָאה םיבורק ענייז יו
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 ןייז ןלעוו החּפשמ עניילק ןייז ןוא גרעבנירג גנַאל יוװ ,טרַאעג טשינ טָאה

 ןבָאה םיבורק יד טייקלדייא רעמ סָאוװ רעבָא ."רעדניק-טסעק, תניחבב

 .ןרָאװעג גרעבנירג זיא רעטלפייווצרַאפ ץלַא ןזיועגסױרַא

 -- יקסלעבער .רד רעטייוו טלייצרעד -- דנַאטשוצ-טימעג ַאזַא ןיא,

 יד טכוזַאב טָאה ןוא ץלָאטש ןופ ןליפעג ענייז טקירדרעטנוא גרעבנירג טָאה

 טעװ ןעמ זַא קידנּפָאה ,דוסיה-ןרק ןופ סעסיפָא יד ןוא ןעָארויב עשיטסינויצ

 -- גנוגעווַאב-טלעוו רעשיטסינויצ רעד ןיא עץיציזָאּפ ןייז טימ ןענעכער ךיז

 ַא יו ןוא ,"ונדיתע, ןוא 'םלועה , ןופ רָאטקַאדער רענעזעוועג סלַא

 םיא ןוא -- גנוגעווַאב-תוברת רעכעלטלעוו:לַא רעד ןיא רעוט רעלַארטנעצ

 ,טעברַא עקיסַאּפ ַא ןגיילרָאפ

 רימ רע טָאה גנוגערפיוא ןוא טייקטמעשרַאפ ןופ ליפעג ַא טימ,

 רענַאקירעמַא יד ןופ ּפעק עמַאס יד .ךוזַאב םענעי ןגעוו טלייצרעד רעטעּפש

 ס'גרעבנירג ןגעוו טסואוועג קיניײװ רעייז ןבָאה סעיצַאזינאגרָא עשיטסינויצ

 ַא סעּפע ןצעזוצרעביא טגיילעגרָאפ זיולב םיא ןבָאה ייז .טייהנעגנַאגרַאפ

 .שידיא ףיוא שטייד ןופ טנעמוקַָאד "םענשטוקס,

 םיא ייב ןבָאה ןַאד ןוא ,הרוחש-הרמ ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא ןיא גרעבנירג,

 ןוא ןצרַאה ןופ זָאװרענ ַא ןופ םינמיס עטשרע יד ןענופעג םירוטקָאד יד

 טשינ ךיז טעוװ רע, ביוא ,ןצנעווקעסנַאק ערעווש ןגעק טנרַאוװעג םיא ןבָאה

 ,ןגרָאז וצ ןרעהפיוא טשינ ןוא "ןיירַא טנעה יד ןיא ןעמענ

 םיא גנוגעווַאב ןויצ יריעצ עגנוי יד זיא ןדנעטשמוא ערעווש יד טָא ןיא,

 ןוא רענַאקירעמַא ןרַאפ ן'גרעבנירג טעװעטַארעג ןוא ףליה וצ ןעמוקעג

 זיא גרעבנירג ױזַא יוו ,רעביא ָאד טיג יקסלעבער .רד ןוא ."םוטנדיא-טלעוו

 ןופ ןאגרָא ןכעלטנכעוו םעד ,"קלָאפ רעזנוא, ןופ רָאטקַאדער רעד ןרָאװעג

 ,עקירעמַא זיא ןויצ-יריעצ יד
 עשידיא ןיא טעוועדנופרַאפ ,ןעשטנעמ עגנוי טימ ,ךייר קיטסײג,

 רעייז ןעוועג רֶעבָא ײטרַאּפ יד זיא ,ןעבעל-סקלָאפ ןשידיא ןֹוא סעיצידַארט

 ןיא טומ רעכעלנייוועגרעסיוא טימ טלגנַארעג ךיז טָאה יז .ןצנַאניפ ןיא םערָא

 ןעוועג ןַאד זיא תורוש יד ןופ רעביירש רעד .ץנעטסיזקע ריא רַאפ תונשקע

 זיא רַאטערקעס רעד ןוא ,ײטרַאּפ רעד ןופ רעציזרָאפ רעלַאנָאיצַאנ רעד

 ןיא רבח ַא טציא זיא סָאװ ,יול םהרבא ,דיא ןוא שטנעמ רערעייט רעד ןעוועג

 ןטימ ןעניורק רענַאקירעמַא ןַא ןעק ןעמ ביוא .לארשי ץרא ןיא ,'ב הינגד

 םוצ .לוטיט ןקיזָאד םעד טנידרַאפ רעכיז יול םהרבא טָאה ,"ץולח, ןעמָאנ
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 רעייז ייב ךיילג ץגרעבנירג םייח ןיא טבילרַאפ יול םהרבא ךיז טָאה קילג

 ,שינעגעגַאב רעטשרע

 ,דיסח רע'תמא ןַא יו ץגרעבנירג ןעגנַאגעגכָאנ יול זיא ןָא ןַאד ןופ,

 ,ןעזעגוצ טָאה ןוא ,ן'יבר ןייז ןיא טבילרַאפ קיביײא ףיוא ןוא קרַאטש זיא סָאװ

 ,ןשינעפרעדַאב עכעלגעטיגָאט ענייז ןיא ןלעפ טשינ רָאג לָאז ז'יבר םעד זַא

 סעיצַאניבמָאק עשיטסַאטנַאפ ךות ןיא ןוא "עטרעהרעדמוא , ענעדישרַאפ טימ

 רעד ןוא ,רעציזרָאפ ןייז ,ןײלַא רע תעב זַא ,ןבעגעג גנוטכַא יול טָאה

 רעד תעב :;טלַאהעג ןייק ןגָארקעג טשינ גנַאל םישדח ןבָאה "טַארַאּפַא;

 רעקורד רעד ןוא ,"המשנ רעד טימ טעכָאפעג , קיטיירפ ןעדעי טָאה לַאנרושז

 "לָאמ עטצעל עמַאס סָאד , זיא סָאד זַא ,תולוק ענעמונַאב טימ ןעירשעג טָאה

 .ץ'תוכרטצה םומינימ ענעדײשַאב ענייז רַאפ ןלעפ טינ ן'גרעבנירג לאז --

 יירפ ןייז גרעבנירג זומ שירעפעש ןייז וצ ידכ זַא ,טסואוועג טָאה יול םהרבא

 ."הסנרּפ-תוגאד ןופ

 -- תורוש עטריטיצ רעירפ עניימ טימ תורוש ס'יקסלעבער .רד ןעמיטש

 ױזַא ןדער טשינ ןוא ןטלַאהעגנייא ןייז טריבורּפ בָאה ךיא :אברדא !?ןיינ יצ

 ןיא ןרָאי עטשרע , ענייז ןגעוו ;"עגַאל עלעירעטַאמ, ס'גרעבנירג ןגעוו ןפָא

 סעסיפָא יד ןוא ןעָארויב עשיטסינויצ , יד ןיא ןכוזַאב ענייז ןגעוו ;"עקירעמַא

 יד ןענופעג , םיא ייב ןבָאה םיריוטקָאד יד סָאװ ,םעד ןעגעוו ;"דוסיה:ןרק ןופ

 ןופ ליפעג; םעד ןעגעוװ ;"ןצרַאה ןופ זָאװרענ ַא ןופ םינמיס עטשרע

 ןעָארויב עשיטסינויצ , יד ןיא ןכוזַאב יד סָאװ ,"גנוגערפיוא ןוא טייקמעשרַאפ

 םהרבא ןופ ץלַא ןגעוו ;טכַאזרוארַאפ ןבָאה "דוסיה ןרק ןופ סעסיפָא יד ןוא

 .רד רשפא ןענייז סָאװ ,ןכַאז ןוא ןשטנעמ ערעדנַא ליפ ךָאנ ןוא יול

 ...טנַאקַאב טינ ץיקסלעבער

 רענעייל ליפ ייב ןפורעגסורַא ךיוא טָאה תמא ןרַאפ קערש עקיבלעז יד

 ןופ גנַאגרעטנוא םעד ןגעוו לקיטרַא ןיימ -- !רעביירש ייב ךיוא ןוא --

 ,"טַאלבנכָאוו רעקרָאי-וינ, ןיא טקורדעג ןעוועג זיא סָאװ ,"לַאנרושז ןגרָאמ,

 -גנַאל ַא ,ןַאמרעקוצ םַאיליװ ןופ ךיוא ווירב ַא ןטלַאהרעד בָאה ךיא רעבָא

 שיאושזד , ןופ רָאטקַאדער ןוא "לַאנרושז ןגרָאמ , ןופ רעטעברַאטימ רעקירָאי

 :ךיז טנעייל ווירב רעד !השעמ רעדנַא ןַא רָאג טלייצרעד סָאװ ,"רעטעלסוינ

 :ינדרי טניירפ רעביל,

 ןגעוו לקיטרַא ןקיטומ ןרַאפ קיצרַאה ןעקנַאד ךייא ליוו ךיא,

 בָאה ךיא ,"טַאלבנכָאװ, רעמונ ןטצעל ןיא "לַאנרושז ןגרָאמ , ןופ גנַאגרעטנוא
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 לקיטרַא רעדנַא ןייק רעבָא ,ןינע ןכעלנייּפ ןקיזָאד םעד ןגעוו ךס ַא טנעיילעג

 ,רערעייא יו קורדנייא ןפיט םעד ןזָאלעג טשינ טָאה

 סָאװ םעד ןופ טלַאהניא רעד ױזַא טשינ זיא ,טנייש רימ יוװ ,ךַאזרוא יד,

 טכערמוא ןסיורג ַא רעביא גנוקערפיוא ןופ ןָאט רעד רָאנ ,ןבירשעג טָאה ריא

 הרוש רעדעי ןופ סױרַא טיירש רעכלעוו ,ןרָאװעג ןעגנַאגַאב זיא רעכלעוו

 ןיא עסערּפ רעשידיא רעד ןיא טלעפ ןָאט רעקיזָאד רעד .לקיטרַא רעייא ןופ

 ,טסולרַאפ רעטסערג רעזנוא זיא ,רימ טכוד סָאד ןוא ,טייצ רעטצעל רעד

 זיא סע .ןעמעלַא ןגעוו קיאור ןוא ןדירפוצטסבלעז ױזַא ןרָאװעג ןענייז רימ

 ןוא רעטרעוו עפרַאש ןדער וצ קַאמשעג ןטכעלש ןופ ןמיס ַא טעמכ ןרָאוועג

 ,סעכ לסיב ַא טימ ןוא סעיצַאוװרעזער ןָא תמא םעד ןגָאז

 סָאװ ץלַא וצ גנואיצאב רעזנוא ןגעוו תמא ,ךיז טיײטשרַאפ ,זיא סָאד,

 םוצ טקירדעגסיוא רעבָא ךיז טָאה סע .טלעוװו רעד ןיא ןָא טצעי טייג

 ןופ רעמ ןָאטעג ייוו טָאה סָאװ ."לאנרושז ןגרָאמ,, ןינע םעד ןיא ןטספרַאש

 יד ןופ גנולדנַאה יד ױזַא טשינ זיא עטכישעג רעקיזָאד "רעד ןיא ןעמעלַא

 יד רָאנ ,גנַאגרעטנוא םוצ גנוטייצ יד ןבירטעג ןבָאה עכלעוו םיתב ילעב

 -ץרּפ ןופ ןוא ןעגנוטייצ ערעדנַא יד ןופ רעביירש יד רעכלעוו טימ טייקיאור

 ,קיטולב-טלַאק ױזַא ןעמונעגפיוא ךַאז יד ןבָאה עכלעוו ןייארַאפ רעביירש

 ריא .םיעשר ןשטנעמ ןופ טשינ ,טָאג ןופ טקַא ןַא ןעוועג טלָאװ סע יו ױזַא

 עטַאז ןופ טייקנדירפוצ:טסבלעז ןוא טײקיטולבטלַאק עקיזָאד יד טָאה

 ןוא ןזיוועגנָא קיטכיר "סבַאשזד, ערעייז טימ רעכיז ןענעז עכלעוו ןשטנעמ

 ןקיצרַאה ַא ךייא טמוק רַאפרעד ןוא ןעמָאנ ןקיטכיר םעד טימ טנכיײצַאב

 סעמעוו "לַאנרושז ןגרָאמ, ןופ רעטעברַאטימ םענעזעוועג ַא ןופ ייס ,קנַאד

 גנַאל טָאה רעכלעוו רענעייל ַא ןופ ייס ןוא ןעמונעגנָא ךיז טָאה ריא עדווירק

 .ערעייא יו רעטרעוו עכעלרע ןוא עקיטומ עכלעזַא טנעיילעג טשינ

 ערעייא טימ ןרילוטַארג ךיוא ךייא ךיא ליוו טייהנגעלעג רעד יב,

 ּפָא ךיז טפור ריא עכלעוו ןיא "טַאלבנכָאװ, ןיא ןלקיטרַא ערעדנַא

 ןופ רענייא טייז ריא .ןטייקיטכערעגמוא ערעדנַא ףיוא ףרַאש ןוא קיטכירפיוא

 עטסנעש יד ןסעגרַאפ טשינ ןבָאה עכלעוו ,זנוא ייב רעביירש עטלייצעג יד

 ןקידנרילעבער םעד ,עסערּפ רעשידיא רעקילַָאמַא רעד ןופ סעיצידַארט

 ייס ןוא ךעלטפַאשלעזעג ייס רשוימוא ןגָארטרַאפ טשינ ןעק רעכלעוו טסײג

 םינינע ןגעוו ןרעו טגערעגפיוא ךָאנ ןעק רעכלעוו ןוא ,לעודיווידניא

 זַא ןסיוו וצ טוג זיא סע .רעטקַארַאכ-ײטרַאּפ ןייק טשינ ןגָארט עכלעוו
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 ךָאנ טָאה גנַאגרעטנוא ריא ןופ עדָאירעּפ רעטצעל רעד ןיא עסערּפ רעזנוא |

 ,לָאמַא ןופ טסייג ןכעלטנגנוי םעד ןרָאלרַאפ ןצנַאגניא טשינ

 ,רעייא סורג ןכעלטניירפ טימ

 ",ןאמרעקוצ .װו

 זיא ,עקירעמַא ןיא סַאג רעשידיא רעד ףיוא תמא ןרַאפ קערש יד ,ָאי

 ...עשיגָאלָאטאּפ ַא -- שממ

 ָאקיסקעמ ,1958 ,4 ילוי ,"עמיטש יד ,

 "ןטורקער , ןגעוו לָאמַאכָאנ

 ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט טסנוק רעטעברַא רעשידיא רעקיצנייא

 ,קרָאי-ינ ןיא ,סַאג עט-48 טסעוװ ףיוא ,ייוודָארב ףיוא טציא טליּפש

 יד ,עטסשירעלטסניק יד ,גנוריפפיוא עטסנייפ ןוא עטסנעש יד זיא

 םענופ גנולעטשרָאפ עטליּפשעג ןוא עטריסישזער טסעב יד ,עטסמענרַאפ

 זיולב טשינ םורָאװ .קרָאי-וינ ץנַאג ןיא ןָאזעס-רעטַאעט ןשידיא ןקיטנייה

 ןסַאמ רָאנ ,רעזייה עטקַאּפעג רַאפ קידנעטש סיואכרוד "ףעטרַא, רעד טליּפש

 ,ןטעליב ןייק ןגירק טינ ןענעק ייז לייוו ,קירוצ קעוַא ןעייג ןשטנעמ

 ןרעוװו ןעזעג טפרַאדעג גנולעטשרָאפ עגיזָאד יד טלָאװ גנוניימ ןיימ רךָאנ

 טעװ קרַאי-וינ רעסיוא םלוע רעד .עקירעמַא ןיא טָאטש רעסיורג רעדעי ןיא

 יו ,גנורעטסײגַאב ןוא םזַאיזוטנע רעקינייוו טינ טימ ןעמענפיוא רעכיז יז

 ַא ,עידעמָאק ַא ,ליּפש ַא זיא סע .ןעמונעגפיוא יז טָאה םלוע רעקרָאי-וינ רעד

 זיא ,ךרוד ָאי סע טזָאל'מ ןעוו ןוא .ןזָאלכרוד טינ רָאט'מ סָאװ ,לקַאטקעּפס

 .ןכערברַאֿפ ַא ךַאפנייא סע

 ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה ןעזעג ןיוש "ןטורקער, ןעבָאה סע

 ריא רעוו ןוא ,רעקיטירק-רעטַאעט ,ןלַאנַאיסעּפָארּפ ,קרָאי-וינ ץנַאג ןופ

 :גנוניימ עבלעז יד ןגָארטעגסױרַא טעמכ ןבָאה עלַא ןוא -- ןיײלַא רָאנ טליוו

 רעלופטכַארּפ ריא טימ ייס סָאװ ,עידעמָאק עטסנייפ ןוא עטסנעש יד זיא סע

 ךיז יז ןעק ,ליּפש-לבמַאסנַא ןשינָאמרַאה ןטנכייצעגסיוא ריא טימ ייס ,ישזער

 ,קרָאי וינ ןופ רעטַאעט ןשילגנע ןטסנייפ ןוא ןטסנעש םעד טימ ןטסעמרַאפ

 רעד ,'ףעטרַאא רעד סָאו ,"ןטורקער,; ץידעמָאק יד ,רוציק ||
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 טרעוו ריא .לקנעב םענופ שממ ךייא ןביוה סָאװ סענעצס ָאד ןענייז סע

 ןוא גנורעטסיײגַאב ליפיוזַא ךייא ןיא סױרַא ןפור ייז ןוא ייז ןופ ןסירעגטימ

 !ןייוו ןקרַאטש ןעקנירט ןופ יו ,ךייא ךיז טיירדרַאפ ּפָאק רעד זַא ,דיירפ

 -רעדיינש רעד ןמחנ ךיז ןפערט סע ואוו ןײלַא ענעצס ענייא יד זיולב

 לרעטכעט סע'סחנּפ דיסח םעד ,ןעלעמורפ ןוא (ןיוועל .ש ןופ טליּפשעג) גנוי

 -עביל ענייא יד -- ןַאקלַאב ןפיוא טכַאנײיב ,(רעלזָאר עדלָאג ןופ טליּפשעג)

 -עביל עקיזָאד יד םורָאװ .ןעז וצ ןטלעג יילרע'לכ טרעוו זיא ,ןײלַא ענעצס

 ךייא רַאפ סיוא ךיז טסיג יז רָאנ ,טליּפשעגּפָא טוג םתס טשינ טרעוו ענעצס

 .ןָאט-סקלָאפ ןטסנייפ ןוא ןטסנעש םעד ןיא ,גנַאזעג רערָאלק ,רענייר ַא יו

 ענעצס עטסכילמיט-סקלָאפ יד ,עטסקיצרַאה יד גנוניימ ןיימ ךָאנ זיא סע

 ןופ יא ,ןיוועל .ש ןופ יא ,ןדייב ןופ טרעוו יז ןוא ,לקַאטקעּפס זצנַאג םעניא

 ןעמולב טעקוב ןיימ .טריפעגכרוד שירעלטסניק טסכעה ,רעלזָאר עדלָאג

 !קעװַא ןדייב ייז ךיא קנעש

 עדנּפַאכרַאפ ,עדנריר ,ענייש ערעדנַא ךָאנ ןַארַאפ ןענייז סע רעבָא

 יד יו גלָאפרעד רעקינייו טשינ טימ סיוא ךיז ןענעכייצ סָאװ ,סענעצס

 יקשָאװירק רעזייל ,רעדיינש םעד רעזייל ייב ענעצס יד .עטנָאמרעדנביױא

 .י ,ןיוועל .ש) ןלעזעג-רעדיינש ענייז טימ (יקסנַאשטילעוװ .י ןופ טליּפשעג)

 ,טריפעגכרוד לופטכַארּפ טרעוו ,(ןעזָאר .ה ןוא ןיגָארש

 ואוו ,קנעש םעניא ענעצס יד טָאה רימ ייב ןעמונעגסיוא רעקינייוו טשינ

 לטעטש םענופ ערעדנַא ןוא ,ןעגנוי-בצק ,רעטסוש ,רעדיינש ןלעזעג עלַא

 טגניז'ימ :ןפנַארב קנורט ַא םענייאניא עלַא טמענ'מ ןוא ןײרַא ןיהַא ךיז ןּפַאכ

 סָאד ןרעדנַא ןרַאפ רענייא סיוא ךיז טלייצרעד ןעמ ןוא רעדיל ןעמַאזוצ

 ףיוא ןגָארטעגפיוא ךעלרעפעג ןוא טרעטיברַאפ קרַאטש זיא'מ ... ץרַאה

 ןילק ןמערַא םעד יבגל ,תולווע רועיש ַא ןָא טײגַאב סָאװ ,"להק,

 | .עכָאלעמלַאב ןקידלטעטש

 ןפוא ןקידריוקרעמ ַא ףיא טרעוװ עסעיּפ רעקיזָאד רעד ןיא

 רָאי טרעדנוה טימ לטעטש ןשידיא ןופ ןבעל עשידיא סָאד טרעדלישעג

 סיואכרוד יד .םענרַאפ ןצנַאג ןייז ןיא ,דנַאלסור ןשיײרַאצ ןיא קירוצ

 יו ,טייל:הליהק ענעבילקעגסיוא עלעיציפָא יד ןופ עלָאר עשירעריפרַאפ

 ןילק ןשידיא םעניא "עדנַארגג יד טריפעג טייצ רענעי וצ ןבָאה'ס

 ,םישדח:םיסנרּפ ןוא םיריבג ענעמוקעגפיוא יד טימ ,ןבעל ןקידלטעטש

 טנעקַאב ריא .טײדַאב ןטסלופ רעייז ןיא ןבעגעגרעביא ָאד טרעוו ,גנידצלַא
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 יז ןופ ריואוועג טרעוו ריא ןוא ןּפיט עלַא עקיזַאד יד טָא טימ ךעלטנירג ךיז

 ...םישעמ ענייש ןייק טינ רָאג

 ייב טקַא ןטצעל םעניא ּפָא ךיז טליּפש ,עסעיּפ רעד ןופ סקַאמילק רעד

 .ש ןופ טריפעגכרוד טוג) רעגולק ןרהא ליכשמ ןוא דיגנ:טָאטש םעד

 טרַאנרַאפ'מ ןוא ןעמַאזוצ ךיז טביילק "להק, ץנַאג ואוו ,בוטש ןיא (ווָאקיזיײא

 רעד וצ רעביא דלַאװג טימ םיא טיג'מ ןוא גנוי-רעדיינש םעד ןע'נמחנ ןיהַא

 | !טורקער ַא רַאפ עירעמרַאדנַאשז

 טרעוו ָאד .ןרערט זיב טרירעג ךימ טָאה ,ענעצס ענייא עקיזָאד יד טָא

 רעייא רָאנ ,ןײלַא רעליּפש ןשירעלטסניק םענופ ןסירעגטימ זיולב טינ ריא

 רָאה יד ןכלעוו ןופ קיטייוו ןוא סורדרַאפ טימ טליפעגנָא ךיוא טרעוו ץרַאה

 "להק, סָאװ טַאררַאפ ן'סואימ םעד בילוצ ןכעטש וצ ןַא ךייא ןביוה ּפָאק ןופ

 !ןמחנ גנוי-רעדיינש ןמערַא םעד ןגעק ןעגנַאגַאב ןגיוא ערעייא רַאפ ָאד טָאה

 ,ןעמעלַא ןופ טריפעגכרוד שיטסילַאער ױזַא טרעוו ענעצס עקיזַאד יד

 רעטומ עדנילב ס'נמחנ ןופ ,רעגולק ןרהא דיגנ-טָאטש םעד ןופ קידנבױהנָא

 לאירבג רוכיש-טָאטש םעד ןופ ,(ָאנירדַאט .ט ןופ טריפעגכרוד טוג רעייז)

 טולּפ םייח קיניתוליכר:טָאטש םעד ןופ ,(ןַאמדירפ .מ ןופ טליּפשעג טוג) דש

 לוולעוו שדח:סנרּפ םעד ןופ ,(ךַאלערפ .ל ןופ טריפעגכרוד ןייפ)

 ןענייז סָאװ "טייל-להק, עקירעביא עלַא ןופ ןוא ,(רעדנעב .ה) עטַאוועילוג

 טימ ןָא ךייא טדניצ יז זַא ,בוטש ןיא דיגנ:טָאטש םייב ןעוועג דנעזעוװנָא

 ,טײקשירַאטנוב ןוא סָאטַאּפ ןרענָאיצולָאוװער

 -ןטעקוב עלַא ןופ ןטסנעש ןוא ןטסערג םעד :ביבח ןורחא ןורחאו

 םעד קעװַא ךיא קנעש ,קרָאי-וינ ןיא ןגירק וצ ןַארַאפ רָאנ זיא סָאװ ,ןעמולב

 םענייפ ןשירעלטסניק ןייז רַאפ ,רעדיינש ָאנעב ,"ףעטרַא, םענופ רָאסישזער

 טנכייצ סָאװ ,גנוריפפיוא רענייש רעקיזָאד רעד ןופ בעוועג-ןשירָאסישזער

 רעשירָאסישזער רעסיורג ןוא םענרַאפ ןשירעלטסניק ןכיוה טימ סיוא ךיז

 ייב רעדנואוו ליפ ןזייווַאב ךָאנ לפייווצ ןָא טעוו רעדיינש ָאנעב .גנוכיירגרעד

 !ישזער רעטַאעט ןופ טיבעג ןפיוא זנוא

 רַאפ ווָארַאטָאלָאז .מ ןטוג םוצ ןרעוו טנַאמרעד ךיוא ָאד ןיוש לָאז ןוא

 יז טימ ןפלָאהעג ןוא ןלָאמעג טָאה רע סָאװ סעיצַארָאקעד ענייפ תמאב ענייז

 ןכלעוו טימ ןח טימ םי םעד ןעגנערבוצסיורַא רעפרַאש ןוא רערעלק ךָאנ

 .ןסָאגעגנָא זיא לקַאטקעּפס רענייש רעד

 -שטרַא םענופ סרעשזדענעמ עגולק ערעזנוא ט'הצע'עג טלַאוװ ךיא



 21 גנַאלק ןוא טרָאוװ

 םעד ,קילערַָאג .א טימ גנודניברַאפ ןיא ןלעטש ךיז ןלָאז ייז זַא ,רעטַאעט

 ןקיזָאד םעד ןעגנערבּפָארַא ןוא ,"ףעטרַא; םענופ רעשזדענעמ ןקיאעפ

 ןיב ךיא .עיפלעדַאליפ ןיא ןטנוװַא רַאּפ ַא רַאֿפ לקַאטקעּפס ןכייר-רילַאק

 ,רעטַאעט ןופ עסַאק יד ןליפנַא ןוא ןעמוק טעוװ םלוע רעד זַא רעכיז

 עיפלעדאליפ ,1934 ,2 .צעד ,"טלעוו עשידיא,

 בוט-םוי גנַאזעג רענייש ַא

 רָאכ-סקלָאפ רעשידיא רע'ימאימ

 ןָא ףרַאד ,ןַאזעס ןקיטנייה םעד ןרָאװעג טריפעגכרוד שטיב ימַאימ

 רעט21 רענעמוקעגרָאפ-טשרָאקָא רעד ,ןרעוו טנכערעגוצ קפס-םוש

 רעד רעטנוא ,רָאכ-סקלָאפ ןשידיא שטיב ימַאימ םעד ןופ טרעצנַָאק-ייליבוי

 טענרַאב טנעגיריד-רָאכ ןוא -ינָאפמיס ןטנַאקַאב םעד ןופ טנַאה רעטינעג

 ,ןיקסירב

 טימ םלוע ןטקַאּפעגרעביא ַאזַא ןעז וצ ןגינעגרַאפ ַא תמאב זיא סע

 םעד ןופ לאז ןסיורג םעד טליפגנָא טָאה סָאװ ,ןשטנעמ-סקלָאפ עשידיא

 ימַאימ ןיא ,דרַאוװלוב דיעד םענייש םעד ףיוא ,"לוקס -יאה, ןשיטַארקָאטסירַא

 ןופ טרעצנאק ַא ןרעה ןעמוקעג זיא םלוע רעד זַא ,טליפעג טָאה'מ .שטיב

 עשידיא עטנַאקַאב רָאג ןופ רעדיל -- ,ןעגנַאלק עשידיא ןוא רעדיל עשידיא

 ,סרָאטיזַָאּפמָאק עשידיא עטנַאקַאב רָאג ןוא רעטכיד

 טלָאוו'מ יו ,עקיד'בוט-םוי ַא ןעוועג זיא לַאז-טרעצנָאק ןיא גנומיטש יד

 רעד ןעוועג זיא םלוע רעד ,החמש:החּפשמ רעשימייה ַא וצ ןעמוקעג

 אליש ָאנַארּפָאס יד ,ןטסילָאס ייווצ יד טימ רָאכ רעד ןוא ,"ןתוחמ,

 רעד ,ןָאסלדנעמ בָאקיעשזד ןזח ,רָאנעט-ןָאטירַאב רעד ןוא טנַאשטרַאמ

 ,"הלכ , רעד טימ יותח,

 ןוא קיטנָאמ עלַא טשינ לייוו ,בוט-םוי ַא ןעוועג עקַאט סע זיא

 יד ואוו ,ןטרעצנָאק עשידיא עכלעזַא שטיב ימַאימ ןיא ןעמ טרעה קיטשרענָאד

 ױזַא ןוא .רעטניוו ןצנַאג ַא טעמכ ןעגנַאגעגנָא זיא םעד רַאפ גנוטיירגוצ

 טכַארבעג ןפרַאד ןוגינ רעשידיא רעד ןוא דיל עשידיא סָאד ,ןייז סע ףרַאד

 ןיא ןענייז עכלעוו ,ןטעטױװיטקַא עלערוטלוק ענעעזעגנָא יד ןשיוו ָט
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 לָאז סָאװ ,טייקיד'בוט-םוי ַא טימ ,גנוביוהרעד ןוא תובישח טימ ןרעוו

 ,םיא ןסיירטימ ןוא םלוע םעד ןקעטשנָא

 טגָאזעג בױהנָא ןיא ךיילג ָאד לָאז ,םַארגָארּפ רעד ןופ לַאוװסיױא רעד

 :טוג ַא ןוא רענעטָארעג ַא ןעוועג זיא ,ןסיירכרוד עניילק טימ ,ןרעוו

 ריש , ,שיאערבעה ןיא אקווד ןוא ,דיל ןטשרע ןטימ ןיוש .רעטרינַאלּפסױא

 טלעטשעג ןוא ןגָאלשעגנָא ףכית טנעגיריד ץטימ רַָאכ רעד טָאה ,"ח"מלּפה

 סָאד ןעגנוזעג ןייש רָאכ רעד טָאה זיולב טשינ .טרעצנָאק ןופ ןָאט םעד

 םוצ "לסילש, םעד ןבעגעג טָאה רָאנ ,"דיל-ספמַאק , עקיד'לארשי עקיזָאד

 רעטעברַא עשידיא ןופ ייס ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,טרעצנָאק ןרָאג

 עכעלמיטסקלָאפ עשירעגייטש עשידיא ןופ ייס ןוא רעדיל עשירעפמעק

 עסיז ַא טקעוועגפיוא ןבָאה סָאו עיגלַאטסָאנ טימ טקיטעזעגנָא ,רעדיל

 ,לַאז ןיא רערעהוצ יד ייב טפַאשקנעב

 -פיוא טָאה םלוע רעד ױזַא יווװ ,ןליפסױרַא טנַאקעג ןעמ טָאה סָאד

 ןוא , ;(טומַאלַאמ ןָאעל :קיזומ) "ןגרָאמ רעקיטכיל רעזנוא , רעדיל יד ןעמונעג

 ןקָאלג ןכריק, ןוא ,((רעפייש בקעי :קיזומ) "טסייז וד ןוא טסרעקַא וד

 ,(רעפייש בקעי :קיזומ ,רעדיווװ

 ןטלָאװ ,רָאכ ןופ סרעטלַאװרַאפ יד ןעוו ,טדַאשעג טשינ טלָאװ יאדווַא

 ןופ ןעמענ יד ןבעגעגנָא ךיוא סרָאטיזָאּפמָאק יד ןופ ןעמענ יד טימ ןעמַאזוצ

 ןכריק,) ןעזייר םהרבא יוװ ןעמענ עכלעזַא טימ זַא ,ןיימ ךיא ?רעטכיד יד

 יד ןוא,; :ןופ גנוצעזרעביא עשידיא) יקסוװָאלטישז םייח .רד ,("ןקָאלג

 ןעמ ףרַאד ,("רעייפ ןוא דנַארב,) ןָאזרעדָארב השמ ,(טסייז וד ןוא טסרעקַא

 ,הברדא -- ןטלַאהַאב טשינ ךיז

 רָאּפ ַא שטָאכ ןעזעג טלָאוװ'מ ןעוו ,טדַאשעג טשינ ךיוא רוסָא טלָאװ סע

 ךָאד רימ ןענייז ... םַארגָארּפ רעטקורדעג רעד ףיוא "תויתוא , עשידיא

 ןשידיא ןופ ,טרָאװ ןשידיא ןופ םויק םעד ןיא טריסערעטניארַאפ קידיהמשנ

 ןקיטכיל לָאז סָאװ ,גיוא םעד ןופ ןרעוו טדמערפעגּפָא טשינ לָאז סָאװ ,תוא

 !רעיײג-טרעצנָאק ןשידיא ַא ןײרַא םינּפ ןיא

 ,"םולח סעבָאב רעד, ,םַארגָארּפ רעד ףיוא "ותוחמ, טּפיוה רעד ,בגַא

 ןוא ןסנַאוינ עגירעהעג יד טימ ,טריפעגסיוא ןייפ ױזַא טָאה רָאכ רעד סָאװ

 קרַאמ ףיוא ןרָאוװועג טיובעג זיא סָאװ שזַאטנָאמ רעד טָא -- ןעגנוריטנעצקַא

 טיירגעגוצ ןוא ןבירשעג טָאה ,רעדיל עכעלימטסקלָאפ סײקסווַאשרַאװ

 קיזומ יד ןוא ,"רוטלוק עשידיא, ןופ רָאטקַאדער רעד ,גרעבדלָאג עשטיא
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 ןעמענ סנדייב ערעייז רעבָא ,ךואר השמ טעברַאַאב ןוא טרישזנַארַא טָאה

 ,םַארגָארּפ ןטקורדעג רעד ןיא ןרָאװעג ןבעגעגנָא טשינ ןענייז

 גנַאג ןכעלגנַאזעג םעד טימ ןוא ןעזרַאפ ַא יו רעמ טשינ סָאד זיא סיוועג

 טָאה טרעצנָאק ןופ גנַאגנָא רעד ,ןָאט וצ טַאהעג טשינ סע טָאה טרעצנָאק ןופ

 ןבָאה סע .סעיצַאירַאוװ:עידָאלעמ ןוא רילָאק ןקידוועגניז טימ טלדורּפשעג

 ,ןטייוצ םעד ןיא וויטָאמ ןייא ,ןרעדנַא ןיא טסקעט ןייא טלטייקעג ךיז

 ,קַאמשעג ןוא ט'מעטיַאב

 ןופ ףרַאד סָאװ ,עיציזַאּפמַאק ַא זיא "םולח סעבָאב רעד, שזַאטנָאמ רעד

 ןוא לָאמַאכָאנ ןרעוו ןעגנוזעג דנַאל ןרעביא ןרָאכ-סקלָאפ עשידיא יד

 יו טוג ױזַא ,רעדיל עכעלמיטסקלָאפ ץנַארק רעקיזָאד רעד .לָאמַאכָאנ

 םעד ןּפַאכרַאפ ןוא ןרעה גנירג ךיז טזָאל ,סעידָאלעמ עקַאמשעג ערעייז

 -רעגייטש ןשידיא םעד ןופ "ךעלעטכישעג, ךס ַא רָאג ןלייצרעד ייז .רעיוא

 ,יקסווַאשרַאװ קרַאמ .ןעלקניוו:קוק ענעדיישרַאפ ןופ םינפוא עלַא ףיוא ןבעל

 יד ןופ ןעגנוזעג טָאה ,טקעדטנַא טָאה םכילע םולש רעסיורג רעד ןעמעוו

 ,םינוגינ יד ייס ןוא ןטסקעט יד ייס -- ןצרַאה ןופ ןשינעפיט

 ןופ זיא ,שזַאטנָאמ םעד סיוא ןליפ עכלעוו ,רעדיל יד ןופ גנולטייק יד

 שוח ַא טָאה סָאװ םענייא ןופ ;טלעטשעגנעמַאזוצ ןטָארעג גרעבדלָאג עשטיא

 ,ליּפש-רעטַאעט רַאפ ,עמַארד רַאפ ךיוא רָאנ ,עיזעָאּפ רַאפ זיולב טשינ

 ןוא טײקשילַארטַאעט ,עניב רעד רַאפ שוח םענעריובעג ַא ןבָאה ףרַאד'מ

 ,עיצַאטסעפינַאמ-רעטקַארַאכ

 גנורישזנַארַא ס'כוָאר השמ ןגעוו ןרעוו טגָאזעג ךיוא ףרַאד עבלעז סָאד

 טשינ זיא'ס .םינוגינ עטשימייהעגנייא סיקסוװוַאשרַאװ ןופ גנוטעברַאַאב ןוא

 ןרָאװעג ןבעגעגנײרַא זיא'ס רָאנ ,גנוטעברַאַאב ןוא גנורישזנַארַא ןַא זיולב

 ןופ ןדלַאפ יד ןיא ןברַאפ ןוא ןשטיינק עקיד'םייח-חור ,ןבעל יינ ,ןטפַאז עיינ

 ,םינוגינ ערעלוּפָאּפ קרַאטש ןוא עטנַאקַאב-טוג ױזַא יד

 היחמ שממ ךיז ןבָאה ,ןרעוו טקרעמַאב ףרַאד ,רָאכ ןופ סרעגניז יד

 ,רעדיל עכעלמיטסקלַאפ עטשימייהעגנייא ץנַארק םעד קידנעגניז ןעוועג

 .קיד'קשח ןוא ט'מעטיַאב קיצרַאה ,ןח-ןשיקסוװַאשרַאו קרַאמ:טכע טימ

 רעד ןופ טָא ןרָאװעג טּפַאכעגפיוא זיא טנעגיריד םעד ןופ גנוזייוונַא רעדעי

 טעז'מ סָאװ ,טפַאשביל ןוא ץרא-ךרד ַא טימ ,עיצקעס רענעי ןופ טָא ,עיצקעס

 יו ,טסוג ןיא סיואכרוד ןעגניז :ךַאז ןייא טסייוו סָאװ ,רָאכ-סקלָאפ ַא ייב רָאנ

 ,טלעטשעגנייא טָאה טנעגיריד רעד
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 יז יו ןפוא םעד רַאפ "חוכ-רשיי, ַא עקַאט שוריפב סרעגניז יד טמוק

 ןופ טפלעה עטייווצ יד ייס ןוא טפלעה עטשרע יד ייס ןעגנוזעג ןבָאה

 סע ."םולח סעבָאב רעד, שזַאטנָאמ םעד ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,םַארגָארּפ

 טעטילַאער ַא -- "טעטילַאער, ַא רָאנ ,"םולח, ןייק ןעוועג טשינרָאג זיוש זיא

 !ןוגינ ןשידיא ןוא דיל ןשידיא ,גנַאזעג ןשידיא םענייפ ןופ

 טנַאשטרַאמ אליש ,ןטסילָאס ייווצ יד ןענַאמרעד ָאד ךיא ליװ לָאמַאכַאנ

 ַא רָאג ןוא .טרעצנָאק םוצ גָארטיײב רעייז רַאפ ,ןָאסלדנעמ בָאקיעשזד ןזח ןוא

 טייקזיצערּפ טימ טָאה סָאװ ,ןטסינַאיּפ יד טנידרַאפ "חוכ-רשיי, ןסיורג

 .יקסנישזורד יטענ ,ןטסילָאס יד יא ןוא רָאכ םעד יא טײלגַאב

 עשידיא טימ ןטרעצנַאק עשידיא עכלעזַא רעמ סָאװ יאוולה :לכה-רךס ןיא

 !םינוגינ עשידיא ןוא רעדיל

 .י .ג ,1974 ,26 לירּפא ,"טייהיירפ ןגרָאמ,

 סעלעיעל-ץנַאלג השרּפ

 יד ןפערט לָאמעלַא שיט ןפיוא רעקיזומ ייב טעוװ ריא ,טרעקרַאפ

 רעקיזומ עסיוועג ןעוו ןיוש-אטישּפ ַא -- רעדיל טימ רעכיב עטסעיינ

 .רעביירש ךיוא ןײלַא ןענעז

 טשינ דיל ןייק סע טלָאװ שרעדנַא ,קיזומ זיא ןײלַא ךיז רַאפ דיל ַא

 ןופ עידָאלעמ רענערָאבעג ןוא םטיר םענערָאבעג םוצ ןעוו רעבָא .ןעוועג

 ,עידָאלעמ ענעגייא ןייז ןוא םטיר םענעגייא ןייז רעקיזומ ַא וצ ךָאנ טיג דיל

 ףיוא ןסנַאש יד רָאנ ,רעסעב ךס ַא דיל ַא ךיז טקנעדעג זיולב טשינ טלָאמעד

 ליפ ןענעז -- דיל ןרַאפ עיצַאניבמָאק רעקיזַאד רעד ןופ ןבעל ןגנַאל ַא

 .רעסערג

 :טשינ ןופ שרעדנַא טשינ םיטרּפ עסיוועג ןיא ןענעז ןטעָאּפ עשידיא

 ,יד וצ סרעדנוזַאב ,רעקיזומ וצ רעכיב ערעיײיז וצ ןקיש ייז .ןטעַאּפ עשידיא

 וצ רעבָא טשינ זַא .ייז טימ ךיז טנכער'מ ןוא ןעמָאנ לקיטש ַא ןבָאה עכלעוו

 עשידיא ןיוש ןבָאה סָאד ,קיזומ ןביירש ןעמ ןעק סעמעָאּפ ןוא רעדיל עלַא

 ...ןסיוו טגעמעג ןטעָאּפ

 עקיבלעז סָאד ןוא -- קיזומ ןופ רעטסעווש עכעלבייל ַא זיא עיזעָא 0
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 קיזומ ןייק רעבָא ,סעמעָאּפ ןוא רעדיל עכעלרעדנואוו ןַארַאפ ןענעז סע

 ,ןריזיטַאמַארד וצ ,ןענעייל םוצ קַאמשעג ןענעז ייז .ייז וצ טשינ ךיז טמענ

 עשילַאקיזומ ענעדישרַאפ רָאטיזָאּפמָאק םייב סױרַא ןפור רעדיוו ערעדנַא

 יז רעבָא ,עיציזָאּפמָאק רעדנַא ןַא רעדָא ַאזַא ןביירש וצ ןָא ןגער ,סעמעט

 ַאזַא ייז ןיא ָאד זיא סעּפע .ןענַאּפשנײא טשינ קיזומ ןייק ןיא ןעמ ןעק ןײלַא

 ץוחַא ,קיזומ ערעדנַא ןייק ךיז וצ וצ טשינ טזָאל סָאװ ,"ףָאטש-רעשימעכ;

 לָאמַאכָאנ טשינ טושּפ ןליו סעמעָאּפ ןוא רעדיל ערעדנַא .ענעגייא רעייז

 / ַא רַאפ ךָאנ סָאװ עלַאמ ןוא .ייז רַאפ גונעג זיא לָאמניײא ,ןרעוװ ןרָאבעג

 ?ןַארַאפ ןענעז סע תוביס

 ןוא רעגנירג ךס ַא ךיז ןזָאל סעמעָאּפ ןוא רעדיל "ערעכַאוװש , דָארג

 םעניא ןײרַא ןעגנירּפש ייז ,רעדיילק עשילַאקיזומ ןיא ןָאטנָא רעלענש

 שטייב ןייק ייז וצ רָאג ףרַאד'מ .ךעלדרעפ ענטירּפס יוװ ,ןַאּפש ןשילַאקיזומ

 ןיש ייז ןעייטש ױזַא ,טָאמָאכ םעד ןעעזרעד ייז רָאנ יוװ .ןבָאה טשינ

 ,לרעדורב ,םענ .ףיורעד טרַאװעג טייצ עצנַאג יד ןטלָאװ ייז יו ,קינייוועניא

 !ןילַא טסליוו וד ךַאילש ןכלעוו ףיוא זנוא טימ ילפ

 ןייק טשינ ןפוא םושב טניימ סעמעָאּפ ןוא רעדיל "ערעכַאוװש , -- רעבָא

 רעקיזומ ַא ביוא .עשיטַאמַארד רעקינייװ רָאנ ,סעמעַאּפ ןוא רעדיל עטכעלש

 רעדָא דיל שיטַאמַארד ַא טימ הצע ןַא ךיז טיג רֶע זיב ןָא רעווש טמוק

 וצ רעקיזומ ַא רַאפ ךָאנ רעבָא רערעווש לָאמ ןעצ זיא ,עמעָאּפ עשיטַאמַארד

 רעטכעלש טימ ןוא -- סעמעָאּפ ןוא רעדיל עטכעלש טימ ןָאט וצ ןבָאה

 ...ללכב ץיזעָאּפ

 רעכיב ןופ שינעציילפרַאפ ַאזַא טַאהעג טשינ רימ ןבָאה לָאמנייק ךָאנ

 יז ןבָאה ןענַאוװ ןופ !לובמ רע'תמא ןַא -- טציא יו עיזעָאּפ רעטכעלש טימ

 ַא ןעבײרשנָא זַא ,רעגייטש ַא ,טדערעגנייא ייז סע טָאה רעוו ? ןעמונעג ךיז

 זיא עמעָאּפ ַא ןבײרשוצנָא זַא ןוא ,גנולייצרעד ַא יו רעגנירג זיא דיל

 -- זיא "לקיטרַא-טייל, ַא ןופ ליטס ןוא ןושל זַא ,רעדָא ,ןַאמָאר ַא יו רעטכייל

 !?עיזעָאּפ

 ַא ןביירשוצנָא קנַאדעג ןטימ םורַא ךיז גָארט ךיא יו טייצ עגנַאל ַא ןיוש

 טָאה ןעמ עכלעוו םורַא ערעזנוא רעביירש עקינייא ןגעוו ןעלקיטרַא עירעס

 -- ןטייקיסעמלטימ ייז ןענעז ךות ןיא ןוא ,עצנַאג "ןדימַאריּפ , טיובעגפיוא

 ןטסָאמרַאפ ךיז לָאמ עכעלטע ןיוש בָאה'כ ... טשינ ךיוא סָאד לָאמוצ ןוא

 רעבָא .טביולרעד טשינ רימ סע טָאה טייצ יד רָאנ ,עירעס רעקיזַאד רעד ףיוא
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 סנייטשלעקניפ ָאעל טנעיילעגרעביא קירוצ גנַאל טשינ בָאה ךיא זַא

 םעד קידנסיװ ןוא ,ןסיװעשַאב .י ןגעוו "רעדעפ ןוא טניט , ןיא "סוגסיוא,

 בָאה ,ןרָאװעג טריריּפסניא זיא "סוגסיוא , רעקיזָאד רעד ןענַאװ ןופ לַאוװק

 ךיז טנכער סָאװ ,רעביירש ַא ביוא :ןסָאלשַאב לָאמ עלַא רַאפ לָאמנייא ךיא

 עטריריּפסניא גרַאב ַאזַא טימ ןעמוקסיורַא געמ ,רעקיטירק ןטסנרע ןַא רַאפ

 רערעדנַא ןַא געמ ,רעביירש ןלופטנַאלַאט ַא ןסײרעטנורַא ױזַא ןוא םירקש

 םענעי ןוא םעד ןגעוװו טרָאװ קידתמא ןַא טימ ןעמוקסיורַא סיוועג

 ...רעביירש ןזָאלטנַאלַאט ןלַאטָאט -- רעדָא טייקיסעמלטימ

 ,רעקיזמ ענערָאבעג יו ,רעביירש ענערָאבעג ןַארַאפ ןענעז סע

 רעד .רעביירש ענערָאוװעג -- ןוא ,ןרָאטּפלוקס ,רעלַאמ ,רעצנעט ענערָאבעג

 גָאט ןופ יו זיא ,םענערָאוװעג ַא ןוא רעביירש םענערָאבעג ַא ןשיווצ קוליח

 ,טכַאנ זיב

 ַא ןופרעד טרעוו ,וצ ךיז טריר רע סָאװ וצ רעביירש רענערָאבעג רעד

 ,לת ַא -- שי ַא ןופ טכַאמ ,רעביירש רענערַאוװעג רעד .שי

 ןוא סרעדעפ עקידוועגניז ,עטכייל טימ רעביירש ךיוא ןַארַאפ ןענעז סע

 ןפיוא ךיז ןעשטומ סָאװ ,סרעדעפ עקידעּפירקס ,ערעווש טימ רעביירש --

 ,לקיטרַא ןַא ןָא ןביירש ייז זיב ,טיוט

 .א -- עירעס רעקיזָאד רעד ןופ רעטשרע רעד טרעהעג טצעל יד וצ

 ןַא יו רע טעוװערָאה ,טביירש רע סָאװ ץלַא זַא ,טעז'מ :סעלעיעל-ץנַאלג

 סױרַא ןביירש סָאד טמוק -- לזייא ןַא יו טעװערַאה'מ זַא ןוא ,לזייא

 | ...קידלזייא

 רעמ ףיוא טריבורּפסױא ןיוש "טנַאלַאט, ןייז טָאה סעלעיעל-ץנַאלג .א

 ...ךערָאּפ ןוא שַא גנידצלַא ןופ טכַאמ רֶע רעבָא ,רענַאשז ןייא יו

 רעדָא לדיפ ,ָאנַאיּפ ַא וצ יו ,ןעּפ ַא וצ רעגניפ ענערָאבעג ןבָאה ףרַאד'מ

 .ָאלעשט

 ןכַאמ ןענעק וצ חוכ םענערָאבעג םעד ןבָאה רעביירש ַא ףרַאד רעטייוו

 ןכַאמ ןענעק וצ חוכ םעד ןבָאה ףרַאד רעליּפש ַא יו טקנוּפ ,ןעגניז וצ ןעּפ יד

 .ןעגניז וצ ָאלעשט רעדָא ,לדיפ רעדָא ,ָאנַאיּפ יד

 סע ןעק רעבָא רעקיזומ רעדעי טשינ ןוא רעביירש רעדעי טשינ

 !ןזייווַאב

 טקַאט ןשיטייל ןייא ןייק ןליּפשסיױוא טשינ וליפַא ןעק סעלעיעל-ץנַאלג

 ...ןעגניז יז ןכַאמ וצ רָאנ טשינ ,ןעּפ ןייז ףיוא
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 ענעכעלב ,עטרַאה יו ,עקיבלעז סָאד טקנוּפ זיא ,ןושל רענטעמַאה ַא
 סָאד טקנוּפ זיא ליטס רענטעמַאה ַא ןוא -- טנעמורטסניא ןַא ןופ רענעט

 ,..רעגניז רעביוט ַא יו ,עקיבלעז

 רעשידיא רעד ןופ רעקעה:ץלָאה רענשטיּפיט רעד זיא סעלעיעלדץנַאלג

 ! רענעקורט לָאמ ןָאילימ ַא רע זיא ,ןקורט זיא ןייב ביוא .עיזעָאּפ

 !רעטסשילַאקיזוממוא עמַאס רעד רע זיא ,ןטעָאּפ עשידיא יד ןשיווצ

 "ןעלקיטרַא-טייל , עשירעכערב-ןייצ ,עטרַאה ךעלטנייוועג טביירש רע

 ...עיזעָאּפ זיא'ס זַא -- טניימ ןוא

 ןייז ךיא טלָאװ ,ךעלנעזרעּפ ןסעלעיעל-ץנַאלג טנעקעג טשינ ךיא טלָאװ

 ...רשפא -- טסנרע ןעמונעג ,טסוּפ גונעג טגנילק סע שטָאכ ,לעטשנָא

 רע זיא ,טעַאּפ ןייק טשינ רע זיא ,רעביירש ןייק טשינ רע זיא ,ונ ,אלימ
 שטָאכ טניימ רע רעבָא ,טסיצילבוּפ ןייק טשינ רע זיא ,טסיאייסע ןייק טשינ
 רעבָא .רעטנורַא גרַאב ןכיוה ַא ןופ יו ,טרעדױלּפ רע סָאװ סָאד קיטכירפיוא

 ?טביילב סָאװ ָאט -- טשינ ךיוא סָאד זַא

 ןטיהסיוא רעטשרעביוא רעד ןיוש ךימ לָאז ?"םזילַאיצָאס , ןייז ןגעוו ןוא

 רימ ךיוא , רעד טָא יו ,ןעז טפרַאדעג טלָאװ ריא ."ןטסילַאיצַאס , עכלעזַא ןופ

 'ר ןדיא "םענייש , םעד ,"גָאט , ןופ רעבעגסױרַא םעד ט'פנח "טסילַאיצָאס
 רעד ןוא גנעל רעד ןיא םיא רַאפ סיוא ךיז טיצ רע יו ,גרעבנייוו סירָאמ

 ...סיפ יד רעטניה עטַאמש ַא יוװ ,טיירב

 ןייז טימ רדסכ טקַאנק סָאװ ,רענייא ַאזַא טלָאװ ,םלועה-תומוא יד ייב

 סנטסכעה ןרעטעלקרעד טנעקעג ,שטייב ןייז טימ ךוטסַאּפ ַא יו "עיצידורע,

 טשינ ַא-רעד טָא ליוו רעבָא ןדיא זנוא ייב .גנוטייצ ַא ןיא "רָאטקערָאק, ַא וצ

 םעניא -- לדיפ עטשרע יד ןליּפשוצסיױא סיואכרוד אקווד יוװ ,שרעדנַא

 !רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ רעטסעקרָא

 ,יד ןרַאנֿפָא טשינ רע ןעק טּפיוהרעביא .ּפָא טשינ םענייק טרַאנ רע ,תמא
 רַאפ רעיוא ןַא טימ ןשטנעמ -- ןרַאנּפָא קרַאטש רעייז ליוו רע עכלעוו
 גנירג רעייז זיא ,רעיוא ןַא טימ ןשטנעמ רַאפ ,קיזומ ןוא טסנוק רַאפ ,עיזעָאּפ
 רענרעצליה רענעבמעד ןייז ןופ ּפירקס ןוא ּפירכ ןרעווש םעד ןרעהרעד וצ

 ...ןעּפ

 ,דָאזיּפע םעניילק ַא ןבעגוצרעביא ךיז טעב ָאד

 ןוא "שזדעליוו-שטינירג, ןיא עפַאק ַא ןיא ןעמוקעגניײרַא לָאמַא ןיב ךיא
 ןוא ןילדע םַאיליווװ טניירפ ןטוג ןיימ לשיט ַא ייב ןציז ןפָארטעג טרָאד בָאה
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 ןגױצעגסױרַא טנַאה ןיימ רעטנוא ןופ טָאה רעטצעל רעד ,קינלַארָאק .א .רד

 טקורדעגּפָא ןעוועג זיא'ס ואוו ,טייז רעד טימ "גָאט, ןטשטיײנקעגנעמַאזוצ ַא

 ,רד טָאה ,תורוש עכעלטע ןעניילרעביא ןכָאנ .לקיטרַא ןַא ס'סעלעיעל-ץנַאלג

 ןוא "גָאט, ןטנפעעגרעדנַאנַאפ םעד טנַאה רעד טימ ןָאטעג רַאש ַא קינלַארָאק

 רעד טָא רע טעשטומעלַאב סָאװ, :ןענילדע וצ ןָאטעג גָאז ַא טָאה

 "? לגניא רעשילוּפ רענעסיררַאפ

 ךיוא ןוא ,טעטיוויאַאנ רעסיורג ןוא טייקגנוי ךָאנ ןיימ ןיא ,טלַאמעד

 רַאפ ןוא ,ללכב רעביירש רַאפ ,טרָאװ ןטקורדעג ןרַאפ ץרא-ךרד ןסיורג

 ןוא ןקיניזפרַאש ,ןגולק םענופ גנוקרעמַאב יד טָאה ,טרפב רעביירש עשידיא

 ךָאנ טכַארטַאב ןוא -- טכַארטַאב בָאה ךיא ןעמעוו ,ןקינלַארָאק .רד ןקיצילב

 -טרָאװ ןוא רעביירש עטסלַאעדיא עניימ ןופ םענייא רַאפ --- ךיוא טציא

 .ןָאטעג ייוו יא ,טריקָאש יא ךימ -- ןזָאוטריוװ

 .רד ןעוועג זיא'ס ןטסַאמעגנָא ךעלפערט יוװ :ךיא טכַארט טציא רעבָא

 סָאװ ,"גנָארד, ןשירַארעטיל ןקיזָאד םעד טָא ןגעוו גנוקרעמַאב ס'קינלַארַאק

 -- ןדערנייא ערעדנַא ךיוא ליוו ןוא -- ,טדערעגנייא שרעדנַא טשינ ךיז טָאה

 ... ?רעציווָאה:רעשירַארעטיל, ַא זיא רע זַא

 .ָאקיסקעמ ,1951 ,17 .ווָאנ ,"עמיטש יד,

 תואחסונ עקיד'מיארונ:םימי ןופ לַאוװק םייּב

 ןקיילארשי רעטעפ ןיימ

  ןעוו ןבעגעגנייא עטַאט ןיימ רימ טָאה תואחסונ עקיד'מיארונ-םימי

 עפיט יד ט'נשרייעג ךיא בָאה ןסַאט ןיימ ןופ .ןעוועג דניק ַא ךָאנ ןיב'כ

 ןוא ,תואחסונ עשידיא עקידיללוכ יד וצ ,ןוגינ ןשידיא םוצ הבהא ןוא הנומא

 עקיד'מיארונ-םימי עקיצרַאה ןוא עקַאמשעג יד וצ -- ץלַא ןופ רקיע רעד

 ַאזַא ןופ ןענייז תואחסונ עקיד'מיארונ:םימי יד םירָאװ .תואחסונ

 רעייז .ןכיילג ןייק ךיז וצ טשינ ןבָאה עכלעוו ,ןימ ןקיד'מימשב ןכעלרעדנואוו

 ןָא ןדניצ ,טייקכעלרעייפ ןוא ןָאט ןיא טייקכייר רעייז ,רילָאק רעייז ,גנַאלק

 ףיוא יוװ ייז ןופ ןגָארטעג טרעוו ריא ןוא ,המשנ ןוא ץרַאה ,עיזַאטנַאפ רעייא

 | : ."ןעלגילפ עקיד'הניכש,

 יד ןופ רקיע רעד ,הניגנ רעשידיא רעד ןופ "ךעלעפעל-ייט, עטשרע י ך
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 ,ןינב ןקיד'מיארונ:םימי םעד ןופ טנעמַאדנופ ןוא דוסי רעד ,לײטדנַאטשַאב

 דנוב םעד .ןבָאה ייז סָאװ ,םעט םעד טַאהעג טשינ תואחסונ יד ןטלָאװ יז ןָא

 עקיד'מיארונ םימי יד טימ טרָאװ:הליפת ןקיד'מיארונ םימי םעד ןופ

 רעשידיא רעד ןיא גוויז רעטסנטָארעג ןעמַאס רעד ןענייז ,תואחסונ

 עקיד'הניכש  ַאזַא ,טיקדימשעגסיוא .ַאזַא .רוטַארעטיל רעקיד'הניגנ

 רערָאג רעד ןיא ןעניפעג וצ ןטלעז זיא ,גנַאלק ןוא טרָאװ ןופ עיצַאניבמָאק

 ,טלעוו רעד ןיא גנופַאש-קיזומ

 םיארונ םימי קידנעייטש רעבָא ,ןפורנָא סע לָאז ךיא יו ,טשינ סייוו ךיא

 עשיטעָאּפ עקיטרַאנגיײא יד ןופ ייס ט'רוכיש'רַאפ ירמגל ךיא רעוו דומע םייב

 טניפעג ,רעגייטש ַא ,סָאװ .תואחסונ ענעטנַאילירב יד ןופ ייס ןוא תוליפת

 טליוו ריא סָאוװ ? תוליפת עקיד'מיארונ םימי עשיטעָאּפ יד ןיא טשינ ריא

 ןוא ףַאשַאב ןרָאג םעד ,תישארב עמַאס םעד טרָאד טָאה ריא !רָאנ

 ןטכענ םעד ,םישעמ ענייז ןוא שטנעמ םעד ,רוטַאנ רעד ןופ טייקימענרָאפ

 יד ןוא טייהנעגנַאגרַאפ יד ,ןגרָאמרעביא ןוא ןגרַָאמ םעד ,טנייה םעד ןוא

 יד ,םלוע לש ונובר םעד ןופ ןעגנונרָאװ ןוא ןעגנוגָאזוצ עטוג עלַא ,טפנוקוצ

 ןופ דנוב ַא רַאפ ,תודחא רַאפ ןרעטסומ ,ןלַאעדיא ןיא תומולח עטסנעש

 רַאפ ,טלעו רעד ףיוא םולש:קיבײא ןַא רַאפ ,ןטפַאשרעקלעפ

 הנמלא רעד רַאפ טייקיטכערעג ןופ ,שטנעמ וצ שטנעמ ןופ טייקכעלרעדירב

 רעד ןופ ,הכולמ וצ הכולמ ןופ ,ןכש םעד ןופ ןוא רג ןופ ,םותי םעד ןוא

 טרעוו גנידצלַא -- ןעמָאנ ןביל ןייז ןופ טיײיקמערַאברעד ןוא טײקיטכעמלַא

 .טקעדעגפיוא ןוא טקעלּפטנַא ךייא רַאֿפ

 רעטנוא תורוש יד טָא ןביירש םייב גָאט רעקיטנייה רעד יוװ רָאלק זיא'ס

 ,סגנירּפס-ןָארעש לפרעד-טרָאזער םענייש םעד ןיא םיוב-לּפע ןקיטכערּפ ַא

 -טּפיוה רעד זַא ,עיצַאקַאװ ןיימ גנערברַאפ ךיא ואוו ,טַאטש קרָאי וינ ןיא

 יד ןביילברַאפ טעוו ןוא זיא ,קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ לַאוװק

 ףיוא רעבָא .ךַאז ערעכיז ַא זיא סָאד .ערעזדנוא תואחסונ עשידיא עקיד'ללוכ

 טפרַאדעג ךיא טלָאו ,תואחסונ עשידיא עקיד'ללוכ יד ןגעוו ןביירש וצ

 ,ןלעטשּפָא ךיז ךיא לעװ .ןעניגרַאפ ךיז ןָאק ךיא יו ץַאלּפ רעמ ךס ַא ןעבָאה

 :םימי יד ףיוא רָאנ ,םרָאפ רעקידנפיול ַא ןיא רוציקב ץנַאג סָאד ןוא

 עצנַאג ןביירש ןעמ ןָאק ןײלַא ייז ןגעוו סָאװ ,תואחסונ עקיד'מיארונ

 | | ,סעיצַאטרעסיד

 רעקיטכיו רָאג ַא תוליפת עקיד'מיארונ:םימי יד ןענייז יאדוװוַא
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 -ָארעש לפרעד-טרָאזער םעד ןגעוו תורוש עטלייצעג רַאּפ ַא ,םדוק

 ,ןעמורפ ןקידנגעוורעביא ַאזַא ןיא ןעוועג טשינ גנַאל ןיוש ןיב ךיא .סנירּפס

 עניימ רַאפ ּפָא ךיז טליּפש סע יו ,לקניוו ןשידיא-שימייה ןזעיגילער-רעּפוס

 םיא ריא טעוװ ,"סרוקיּפא , ןשידיא ַא ָאד ןכוז טכיל ַא טימ טלָאז ריא .ןגיוא

 ליפיוו יונעג טשינ סייוו ךיא .ןעניפעג טשינ לפרעד ןטנירגעצ םעד טָא ןיא

 ךיא ,טגָאמרַאפ סגנירּפס-ןָארעש רעזייה:גנימור ןוא סוָאלַאגנָאב ,ןלעטָאה

 יילרע'לכ טימ טליפעגנָא סיואכרוד ןענייז רעצעלּפןיואוו עלַא זַא ,רָאנ סייוו

 םידיסח ;עינַאװליסנַארט ןופ ,עיקַאװַָאלסַאכעשט ,ןרַאגנוא ןופ ןדיא עמורפ

 ןלָאצ עסיורג טנכערעגנײרַא -- 'ןפיוה עש'יבר, ענעדיישרַאפ ןופ

 ךיז ןטלַאה ןוא ערעדנַא יד טימ טשינ ךיז ןשימ עכלעוו ,םידיסח רערַאמטַאס

 ,טרעדנוזעגּפָא

 וָאלַאגנָאב ןיימ ןופ ירפ רעד ןיא תבש ןטשרע םעד ןיב ךיא ןעוו

 ךיא ואוו ,לעטָאה ַאיבמולָאק םוצ געוו ןפיוא סַאג רעד ףיוא ןגנַאגעגסױרַא

 סָאװ עמַארַאנַאּפ ַא ןעזרעד ךיז רַאפ ךיא בָאה ,ןטײצלָאמ עניימ ןסעגעג בָאה

 .ענשעווָאלס ,עניַארקוא ןיא עלעטעטש ןיימ ןיא וליפא טשינ סע קנעדעג ךיא

 טימ עקיד'תואיּפַאב ןוא עטלדרעבַאב ןדיא רעקילדנעצ ןוא רעקילדנעצ

 ןוא ןסַאג יד רעביא טריצַאּפש ןבָאה ,ןעלסקַא יד ףיוא םיתילט עגנַאל

 לפרעד-טרָאזער סָאד זיולב טשינ יו ןפוא ןַא ףיוא -- ןלוש יד ןיא ךעלסעג

 ךיא .סרעייז ןעוועג טלָאװ עקירעמַא ץנַאג יוװ רָאנ ,ןײלַא סגנירּפס-ןָארעש

 עטסעפ ערעייז ןופ ,ךיז ייב טייקרעכיז רעייז ןופ טשַאררעביא ןעוועג ןיב

 זַא הנומא רעפיט רעייז ןופ ,םענייק רַאפ ןבָאה ארומ טשינ רעייז ןופ ,טירט

 דרעב ,גנודיילק רעייז טימ הגהנה רעייז ןיא טכערעג סיואכרוד ןענייז ןייז

 ,גנומענַאב רעצנַאג רעייז ןיא ןוא ,תואיּפ עגנַאל ןוא

 יד ןעז וצ ןעוועג רימ זיא קידנּפַאכרַאפ ןוא טנַאסערעטניא רעמ רךָאנ

 ןוא סעטָאּפַאק ערעייז טימ טכַארט ןלופ רעייז ןיא םידיסח רערַאמטַאס

 רעדעי יו ךיילג ,ןעלמיירטש עטרעטופַאב ענעטעמַאס עקידכעלייק עסיורג

 סעּפע -- ןײלַא ךיז רַאפ עיטסַאניד ַא ,יבר ַא ןעוועג טלָאװ ייז ןופ רענייא

 ןגָאז טגעלפ יו רעבָא .ןעזעג טשינ רעירפ לָאמנייק סנױזַא בָאה ךיא סָאװ

 ןוא "גָאט, ןופ רָאטקַאדער-סגנוטלַאורַאפ רענעברַאטשרַאפ טשרע ןיימ

 ..."ןסיוא ךיא ןיב סָאד טשינ, :גרעבדלָאג .צ .ב טניירפ רעטנעָאנ

 :רעד ַא -- ךיז רַאפ לַאװק ַא ןענייז תואחסונ עקיד'מיארונ:םימי יד

 טײקַאמשעג רענעגייא ןייז טימ סיוא ךיז טנכייצ סָאװ ,לַאװק רעקידנשירפ
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 טבעוװעגנײרַא ףיט ױזַא ןענייז ייז .טײקרָאלק ןוא טייקילעווק ,טײקטמעטיַאב
 יז טנַאק ריא זַא ,תוליפת עקיד'מיארונ םימי ענעדיישרַאפ יד ןיא ןרָאװעג
 טָאה ,וליפא רָאטיזָאּפמָאק רעטסערג רעד .ןטייווצ ןופ םענייא ןסײרּפָא טשינ
 ןכלעוו טימ ,רעגײטשַא ,ןוגינ ןכעלרעייפ רעמ ןייק ןסַאּפרַאפ טנעקעג טשינ
 הנומש רעקיד'פסומ רעד ןופ "תובא , יד סיוא טגניז ןוא טגָאז ןזח רעד

 ,ןוגינ רעװַאברַאקס רעלענָאיצידַארט רעד יוו ,הרשע

 םימי עדעי ןטײלגַאב עכלעוו ,םינוגינ ןופ טייק ענעדלָאג יד
 עשידיא רַאפ ןלַאװק תורודל ןביילב ןלעוװ ,רעדנוזַאב הליפת עקיד'מיארונ

 ןוא ןעגנופַאש ערעייז רַאפ "ןרעטסומ, ןּפעש וצ ןענַאװ ןופ ןרָאטיזָאּפמָאק
 -ןרטסניא רַאפ ייס ןוא גנַאזעג רַאפ ייס -- םרָאפ זיא'ס רעכלעוו ןיא קרעוו
 ַא רַאנ סָאװ ,ןרילודָאמסיוא ןוא ןטענקסיוא יז ןופ ןָאק'מ .קיזומ רעלַאטנעמ
 ןענעק ,ןשטיינק ןוא ןע'נח ,ןגנַאלק ןוא רענעט ערעייז .טסולג רָאטיזָאּפמָאק
 .סעינַאפמיס ןוא סעירָאטַארָא ,סעטַאטנַאק ,רעדיל עטסנעש יד ןליפסיוא
 ,תוחוכ עשילַאקיומ עכעלרעניא ךס ַא טגָאמרַאפ טייקענווָאטנורג רעייז
 לײטדנַאטשַאב ַא זיולב טשינ ןענייז ייז .טייקשירעגייטש ןוא טייקיד'תודוסי
 טסוג ,ןזעוו ןשידיא ,תוהמ ןשידיא ןרָאג םעד ןופ רָאנ ,ןבעל ןשידיא םעד ןופ
 ,המשנ ןוא ץרַאה ,טסייג ןוא

 ןוא האנה יד ןליפ וצ ידכ ,דיא רעמורפ ןייק אקווד ןייז טשינ ףרַאד'מ
 ןעגניז יז טרעה ןעמ ןעוו -- תואחסונ עקיד'מיארונ-םימי יד ןופ םעט םעד
 ןלַאפ ייז ןעמעוו וצ ךס ַא רָאג ךיז טדנעוו סע ,ָאי .ןזח ןקיטכיר םעד ןופ
 טָאה סע רעוו טשינ טסייוו רעכלעוו ,ןזח "עגירדעקסַאילפ, ַא .ליומ ןיא ןײרַא
 ייב ןפורסױרַא טשינ ,ןריריּפסניא טשינ ייז טימ ךייא ןָאק ,"טרעיילשעג, םיא
 זיא רעכלעוו ,רענייא ,"ומא ןטבמ, ןזח ַא ןייז ףרַאד סע .תולעּפתה ןייק ךייא
 ןעק סָאװ רענייא ;ןרָאװעג טעוװעדַאהעגפיוא ןוא טעװַאכע גפיוא ייז ףיוא
 טשינ ןוא -- "טגָאז, רע סָאװ טסייוו ,"קינייוונסיוא  ףיוא רוזחמ םעד
 טנַאקעג טשינ טָאה רע סָאװ רַאפרעד ןזח ַא ןרָאװעג זיא רעכלעוו ,רענייא
 ףיוא "לקיזוימ , ַא ןיא רָאיטקַא ןַא רעדָא רעגניז-ערעּפָא ןייק ןרעוו
 ,..ײװדָארב

 יו עקידוועגַאז רעמ ןענייז תואחסונ עקיד'מיארונ:םימי יד ,ָאי
 טימ ,ץרַאה טימ ןוא קַאמשעג ,קיטכיר רָאנ ייז טגָאז'מ זַא ןוא -- עקידוועגניז
 זיולב טשינ ןייז ררועמ ןענָאק ייז .ךס ַא רעייז ךייא יז ןגָאז ,ליפעג ןוא המשנ
 רַאנ ,ןײלַא ןוגינ רעד זיולב טשינ זיא'ס ... וליפא ןייטש ַא רָאנ ,שטנעמ ַא
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 יד ןיא ףיט ןײרַא טגנירד סָאװ ,רענייז טסייג ןוא טסוג רעד ,"םייח-חור; רעד

 ַא ;ןעמַאזוצ ףוג ןטימ המשנ יד טלייה סָאװ ,"ץכעטיירק , ַא זיא'ס .רענייב

 ...ץרַאה שידיא ַא רַאפ "האופר, עטסעב יד -- "טּפעצער, רענעטלעז

 רבח ןייד רעוװ ,טסיב וד רעוו ןגָאז ריד לעוװ ךיא ןוא -- ןוגינ ַא רימ גניז

 ַא ןופ המשנ יד זיא ןוגינ רעד םורָאװ .זיא קלָאפ ןייד ןוא םַאטש ןייד ,זיא

 ףיוא טקעד ןוא טקעלּפטנַא ,טלייצרעד ןוא טגָאז ,טדער ןוגינ רעד ;קלָאפ

 ,ןוגינ םעד ןופ ןדלַאפ יד ןיא .קלָאפ ַא ןופ ןעשטיינק יד ןוא רעטקַארַאכ םעד

 ,םיגהנמ ןוא רעגייטש ,המשנ ןוא ץרַאה סקלָאפ םעד ןטלַאהַאב טגיל

 ...עיצידַארט ןוא עטכישעג

 :סױא, ןופ התיכ רעד וצ טשינ ךיא רעהעג ;זייוורעכעלקילג

 עטכידעג ענדָארָאמַאס תורוש יד יו ,רעגייטש ַא טָא ,םינזח "עטריטשומעג

 -ףיט ןגיוא עניימ רַאפ ןעייטש עכלעוו ,רעמייב עטרעטעלבַאב עטנירגעצ

 יד ןיא ךיא ןיב טלצרָאװעגנײרַא ױזַא -- דרע רעד ןיא עטלצרָאוורַאפ

 דומע םייב ןענעװַאד ןיימ ןיא רעוו ךיא עכלעוו ןופ תואחסונ עקיד'ללוכ

 םוש ןייק ןופ ןדנובעג טשינ ןיב ךיא .טקוצרַאפ ןוא טשרעהַאב ןצנַאגניא

 ןוא עטכַארטעגוצ:לעיצעּפס "עטרינירַאמ) ןוא "עטריטנעמיגער;

 לגיופ, רעד יװ גָאז ןוא גניז רָאנ -- ,"םיללכ עשילַאקיזומ , עטציּפשעגוצ

 טגניז סע -- ןיירַא רוזחמ ןיא ןקוקנײרַא ךיוא ליפוצ טשינ ףרַאד ךיא ."יירפ

 "הניכש, ףױוא יו ןגָארטעג רעוו ךיא .ןײלַא ךיז ןופ ךיז טגָאז ןוא ךיז

 -- ןוגינ רעד ןוא ,"סַאּפמָאק , ןיימ זיא טרָאװ עקיד'הליפת סָאד :ןעלגילפ

 ךיא עכלעוו ףיוא ןטנעמורטסניא ייווצ עניימ ןענייז סָאד .םערוט-טכיל ןיימ

 םימי ןיימ ,םלוכ לעו -- ןענעװַאד ןקיד'בוט-םוי-תבש ןיימ סיוא ליּפש

 .ןענעוװוַאד ןקיד'מיארונ

 ןרעה וצ טשרעביל ךימ בָאה ךיא זַא ,ךייא רַאפ הדומ ָאד ךיז ןיב ךיא

 .םימי עקַאמשעג יד ייס ןוא תוליפת עשיטעַאּפ עקיד'מיארונ:םימי

 ןוא טימעג ןיימ רַאפ ןענימַאטיװ עטסעב יד ןענייז ייז ,תואחסונ עקיד'מיארונ

 ַא ןעוועג ןטלָאװ ייז יו ,ןסקַאװעגנײרַא ייז ןיא ןיב ךיא .עמיטש ןיימ רַאפ

 רעד טימ ךיז טגָאז ןוא טגניז סע .ןזעוו ןיימ ןופ לײטדנַאטשַאב רעקיטכיוו

 תוליפת עקיד'מיארונ-םימי יד ןופ םעט רעד לייוו ;רעדעפ ַא ןופ טייקגנירג

 ...ןייוו רעטוג יװ ,ןעמוג ןיימ רַאפ קַאמשעג זיא ,תואחסונ ןוא

 לאערטנַאמ ,1975 ,29 .גיוא ,"רעלדָא רעדענעק,
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 יקסנַאיליטַאק םייח

 המשנ ןוא ץרַאה טימ רעגניז-סקלָאפ רעשידיא ַא

 ,ןטרעצנַאק-ןטפַאשנַאמסדנַאל יד ףיוא ,רקיע רעד -- ָאד ןטרעצנָאק

 ,ןרָאפסױרַא ,סקינקיּפ-ןטפַאשנַאמסדנַאל ,ןטעקנַאב-ןטפַאשנַאמסדנַאל

 ןוא תוחמש עשידיא .נא .א תונותח ,ןצנערעפנָאק ,ןרָאפנעמַאזוצ

 רעדיל-רעטַאעט ,.נַא .ווצ ןעמונרַאפ ןָאנבױא םעד ןבָאה -- ,ןעגנולייוורַאפ

 עלעטניּפ סָאד , ,"טכערעג זיא טּפשמ ןייז ןוא טָאג, :יוו ,םינוגינ-רעטַאעט ןוא

 ,"ץל'המותי ַא ןיב ךיא , ,"ןריצלָאטש טשינ ןעמ רָאט טלעג ןייק טימ , ,"דיא

 ,ןענייז -- "רעניימ לקוי עטסיב ואוו, ,"טכַאנ רעד ףיוא קיטיירפ , ,"ילא ,ילא,

 ,רעמערק ַאזיא :עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ,רעטעּפש רעוו רעירפ רעוו

 ,יקסנַאיליטַאק םייח ןוא ןיקנעכ רָאטקיוװ

 ןשידיא םענופ טייקנייש יד טכַארבעג טָאה ,רעמערק ַאזיא ,עטשרע יד

 יד טכַארבעג טָאה ,ןיקנעכ רָאטקױו ,רעטייוצ רעד ;דיל-סקלָאפ

 םייח ,רעטירד רעד ןוא ,דיל:סקלָאפ ןשידיא םענופ טייקידועליּפש

 יירד .דיל-סקלָאפ ןשידיא םענופ טייקפיט יד טכַארבעג טָאה ,יקסנַאיליטַאק

 סָאװ ,"תונתמ , ענעדישרַאפ יירד ;דיל-סקלָאפ ןשידיא ןרַאפ ןסניוועג עסיורג

 םענופ םינּפ ן'תמא םעד ןזיוועג עקירעמַא ןיא םלוע ןשידיא םעד ןבָאה

 ! דיל-סקלָאפ ןשידיא

 ,טלעוו:גנַאזעג רעשידיא רעד ןופ ןטלַאטשעג "טייק, ןיימ ךיא לע

 ךעלגעמ ?םיא טימ סעּפע סָאװרַאפ .ןיקסנַאיליטַאק םייח טימ ןבײהנָא

 ַא רעניימ זיא רע לייו -- ?תמא םעד ןגָאזסיױא ךיא לָאז -- רַאפרעד

 יד ןעוועג זיא ךָאד ריא טסייוו רעמַאטישז ןוא ,רערימָאטישז ַא ,ןַאמסדנַאל

 ץשידיא טימ טייזרַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,עינרעבוג רענילָאװ ןופ טָאטש-טּפױה

 ןרָאװעג ןריובעג זיא'ס ואוו ,רימָאשוא יו רעגייטש ַא ,ךעלטעטש ןוא טעטש

 ,רעגניז-סקלָאפ רעשידיא רערעלוּפָאּפ ןוא רעטסואווַאב רעקידרעטעּפש רעד

 ,טסינָאטעילעפ רעקידװעליּפש ןוא רעדיל-סקלָאפ עשידיא ןופ רעלמַאז

 םענופ "להוא, רעד ןענופעג ךיז טָאה'ס ואוו ,קינדעלוו רעדָא ;סינּפיק םחנמ

 ,לולא שדוח רעד ןעמוק טגעלפ סע זַא סָאװ ,"קידצ-רעקינדעלוו, ןטמירַאב

 ןרָאפפיונוצ ךיז רבק ןייז ףיוא ןעמ טגעלפ ,"ןטק-רוּפיכ-םוי, טּפיוהרעביא

 עשידיא עטסניימ יד ףיוא ןעוו ,ןרָאי רעקיצנַאװצ בײהנָא ןי א
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 ןופ ,ווָאקרַאכ ןופ ,סעדָא ןופ ,וועיק ןופ ,רימָאטישז ןופ :עניארקוא ץנַאג ןופ

 ןוא ,ןיטסָארָאק ןופ ,שטורווָא ןופ ,ווַאלסָאנירעטַאקעי ןופ ,דַארגטעװַאסילעי

 רעד ןרָאוװעג ןריובעג זיא'ס ואוו ,ענשעווָאלס ,לטעטש:םייה ןיימ ןופ ךיוא

 רעכלעוו ,סינּפיק קיציא ,רעלייצרעד רעשידיא רעטסואווַאב רעקידרעטעּפש

 .וועיק ןיא טציא טניואוו

 טגיל סָאװ טָאטש יד זַא ,טסייוו רימָאטישז ןיא ןעוועג לָאמַא זיא סע רעוו

 טימ דָאס רעסיורג ַא יו ןעזעגסיוא טָאה ,ווָארעטעיט ךייט םענייש םייב

 יד ןוא !טגָאמרַאפ רימָאטישז טָאה רעדעס ליפוזַא -- ןטכורפ ײלרעלַא

 יד ןופ םיררושמ עטסעב יד זַא ,ךיוא ןסייוו רימָאטישז טנעקעג ןבָאה עכלעוו

 רעד ,עלעטָאמ רעוװָאכינרעשט רעד יוו ,םורַא ךעלטעטש ןוא טעטש

 רעגניז:טרעצנָאק ןוא רעלטסניק-דומע רעטמירַאב-טלעוו רעקידרעטעּפש

 רעד ךיוא ןוא ,ןַאמשרעה יכדרמ ,עמיטש-רָאנעט רענעדלָאג רעד טימ

 ,רעגניזטרעצנָאק ןוא -ערעּפָא רעטמירַאבטלעװו רעקידרעטעּפש

 ,סינּפיק םחנמ ןטנָאמרעד רעירפ םענופ קינעמילּפ ַא ,סינּפיק רעדנַאסקעלַא

 רעטסואווַאב רעקידרעטעּפש רעד יו טקנוּפ ,ךיוא ,סינּפיק םחנמ רע ןוא

 ייב ןעגנוזעג ןבָאה ,יקסנַאיליטַאק םייח ,רעגניז-סקלָאפ רעשידיא רעקיצרַאה

 רעטוג ַא יו זיולב טשינ ןטלָאגעג טָאה רעכלעוו ,ןזח םעד תילגרמ יאמש

 טכַאמעגכרוד טָאה'ס רע ןוא -- "?עירָאטַאװרעסנָאק ,, ַא יו ךיוא רָאנ ,ןזח

 ןגָאז םעד ףיוא ."טייל, ַא טרָאד ןופ סױרַא זיא "עירָאטַאװרעסנַאק , יד טָא

 !ןעמענ עסיורג עטנַאמרעד טשרָאקָא יד-טָא תודע

 -טרעצנָאק ַא ןרעוו וצ ןע'מולח טנעקעג זיולב טָאה יקסנַאיליטַאק םייח

 ,ןרָאװעג רעטלע ןוא ןסקַאוװעגסיױא זיא רע זַא רעבָא ,ןזח ַא רעדָא רעגניז

 ,דיסח רעוװָארַאקַאמ ַא ןוא דיא רעכעלגעמרַאפ ַא ,רענייז עטַאט רעד טָאה

 .יי עירָאטקָאד ןרידוטש לָאז רע ,ץייוש רעד ןיא טקישעגקעװַא םיא

 ןָא ןסעזעג טשינ ןצנַאג ןיא רע זיא ,ץייווש רעד ןיא קידנעייז ,ןגעווטסעדנופ

 ןענייז סע זַא טּפיוהרעד ,בוט-םוי ַא ןעמוק טגעלפ סע זַא :"גנַאזעג:ךָאטש , ַא

 זיא סָאװ ,"ןענווַאד, ַא ןּפַאכנײרַא רע טגעלפ ,םיארונ-םימי יד ןלַאפעגסױא

 רעד טימ טשינ ןוא הניגנ רעד טימ טשינ -- רעווש וצ ןעמוקעגנַא טשינ םיא

 ,ירבע

 "ץעזעג ,, ןשירַאצ ןטיול ןוא המחלמ-טלעוו עטשרע יד סיוא טכערב ,ונ

 ןגָאלש ןייג ןוא דנַאלסור ןייק ןרַאפ קירוצ טפרַאדעג יקסנַאיליטַאק םייח טָאה

 ןעוו ,רעטעּפש .ץייווש רעד ןיא ןבילבעג רעסעב רע זיא ... רסיק ןרַאפ ךיז



 35 גנַאלק ןוא טרָאוװ

 ןיקסנַאיליטַאק טריפעג "לזמ, רעד טָאה ,טקידנערַאפ ךיז טָאה המחלמ יד

 רעטרידוטשעגסיוא , ןייז ןיא "ןסעגרַאפ , ירמגל טָאה רע ואוו ,עקירעמַא ןייק

 סָאװ םעד וצ ןָאטעג םענ ַא ךיז ןפוא ןטסנרע ןַא ףיוא טָאה ןוא "עירָאטקָאד

 ןייז ןרָאװעג זיא המיב יד ןוא עניב יד !גנַאזעג :ןגיוצעג ןרָאי עלַא םיא טָאה

 יד ןבעגעגפיוא רע טָאה ,לסיבַא רעטעּפש .םעטָא ןייז ,לַאעדיא ןייז ,ןבעל

 עניב-טרעצנָאק רעד וצ ןבעגעגרעביא ןצנַאגניא ךיז טָאה ןוא (תונזח) המיב

 .ןבױהעגנָא ךיז טָאה ערעירַאק עתמא ןייז ןוא --

 -- טעטש עקיאייברעד יד ןוא קרָאי-וינ ןיא ןטרעצנַאק ייר ַא ךָאנ

 ַא ףיוא טקישעגסױרַא גניר-רעטעברַא רעד םיא טָאה ,ןָאטסָאב ,עיפלע דַאליפ

 ןעמונעגסיוא קרַאטש םוטעמוא טָאה רע ןוא דנַאל ןרעביא ענרוט-טרעצנָאק

 ,רעיוא ןרַאפ גנוקיווקרעד ַא ןוא גנושירפרעד ַא ןעוועג זיא רע .םלוע םייב

 שרעדנַא סעּפע רָאג ןעוועג זיא רעדיל-סקלָאפ עשידיא ןעגניז ןופ ןפוא ןייז

 ,ָא, :טגָאזעג טשינ רעמ ןיוש טָאה'מ .טרעהעג םיא זיב טָאה'מ סָאװ םעד ןופ

 ןעגנוזעג דיל סָאד טָאה עט'רבח ןיימ ,הנכש רעזנוא ,עמַאמ ןיימ ,עבָאב ןיימ

 ןעוועג זיא םלוע רעשידיא רעד ,ןיינ ."! דניק ַא ךָאנ ןעוועג ןיב ךיא ןעוו

 ,עמַאמ ןיימ ,עבָאב ןיימ ,ַא, סָאװ דיל עקיבלעז סָאד תמחמ ,ט'שער'רעביא

 ,"דניק ַא ךָאנ ןעוועג ןיב ןיא ןעוו ,ןעגנוזעג טָאה עט'רבח ןיימ ,הנכש רעזנוא

 ,קידלּפַאצ ,שירפ ,יינ ןעגנולקעג ליומ קידעגניז סיקסנַאיליטַאק ןיא טָאה

 !טרעהעג טשינ ךָאנ רעירפ לָאמ ןייק יו ,קַאמשעג קיד'היחמ

 טייקפיט יד טכַארבעג טָאה ,יקסנַאיליטַאק םייח ,טקרעמַאב ןיוש יו

 -ַאקַאמ ןפיוא טייקידתובהלתה ךס ַא ךיוא וצרעד ,דיל-סקלָאפ ןשידיא םענופ

 ןוא דיירפ רערימָאטישז רערָאג רעד טימ ,רעגייטש ןשידיסח רעוװוָאר

 ,ררושמ ַא יו טּפַאזעגנייא ןזח םעד יַאמש ייב טָאה רע סָאװ ,טייקידוועגניז

 םיא ןופ טכַארבעגסױרַא ,ןוקית ַא ןבעגעג דיל-סקלָאפ ןשידיא םעד טָאה סע

 ,םענייז ןיימ ןלופ םעד ,םירעדעג יד טימ ץרַאה סָאד ,טייקידיהמשנ ערָאג יד

 ,ןשטיינק ןוא ןדלַאפ ענייז ןיא ןטלַאהַאב ןגעלעג זיא סָאװ ,הנווכ עצנַאג יד

 ןוא ןריובעג זיא רע ױזַא יו םעד ןוא סָאװ בילוצ ןוא סָאװרַאפ םעד ךיוא ןוא

 !ןבעל םוצ ןעמוקעג

 ָאטישז רעמערַאװו רעד ,שטנעמ-רוטלוק רעד ,יקסנַאיליטַאק םייח

 -ַאקַאמ ןפיוא רעייפ ןשידיסח ןוא תובהלתה ןקידנענערב ןטימ דיא רערימ

 טָאה ,עניַארקוא ץנַאג רעביא טסואווַאב ןעוועג זיא סָאװ ,רעגייטש רעוװָאר

 ןיא םתס ןריובעג טשינ טרעוו ךַאז ןייק זַא ןענַאטשרַאפ ןוא טסואוועג רָאלק
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 שידיא םוש ןייק זַא ,ןעוו רַאפ ַא ןָא ןוא סָאװ רַאפ ַא ןָא ןײרַא טלעוו רעד

 למיה םענופ ױזַא טַאלג טשינ זיא ןוא ןרָאװעג ןריובעג טשינ זיא דיל-סקלָאפ

 ןעמוקעג טלעוו רעד ףיוא זיא ןוא ןעלצרָאו עפיט טָאה רָאנ ,ןלַאפעגּפָארַא

 ידכ ןוא .ןוקית ןייז טרעדָאפ ןוא ןבעל ןוא םעטָא ,המשנ רענעגייא ןייז טימ

 !יקסנַאיליטַאק םייח ַא ןייז טפרַאדעג סיואכרוד ןעמ טָאה ,ןעמענַאב וצ סָאד

 ןעוו זַא ,ןעגניז ןייז ןופ טליפעגסורַא ךיא בָאה ױזַא לייוו ,ןָא םענ ךיא

 ןפוא-םושב רע טָאה ,עניב רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא ,יקסנַאיליטַאק םייח

 רע ןוא ,טגנילק ,ןָאטירַאב רעפיט ַא ,לוק ןייז ױזַא יו ןיז ןיא טַאהעג טשינ

 ןוא העונת ענעי רעדָא יד קורדנייא ןַא רַאפ סָאװ טכַארטעג טשינ ךיוא טָאה

 ןָאט רענעי ןוא רעד גנַאלקּפָא ןַא רַאפ סָאװ ,ןכַאמ םלוע ןפיוא טעוװ שטיינק

 ןיז ןיא טַאהעג טָאה רע סָאװ רבדה-רקיע רעד רָאנ ,ןפורסרַא טעװ רענייז

 יד ,תיצמת ןלופ םעד ,ןוקית ןקיטכיר םעד ןעגנערבוצסורַא :ןעוועג זיא

 ךיא ןיב ,סָאד רָאנ ןוא ,סָאד -- דיל םענעגנוזעג םענופ הריתי:המשנ

 !ןיז ןיא ןגעלעג םיא זיא טגייצרעביא

 טעװ ןוא -- ןרָאװעג זיא רֶע סָאװ סָאד ןרָאװעג רע זיא רַאפרעד ןוא

 -סקלָאפ רעשידיא רעטסלעניגרָא עמַאס רעד יקסנַאילטַאק םייח :ןביילב

 ןשידיא םוצ טָאה סָאוװ ,דיל:סקלָאפ ןשידיא ןופ רעשטייטסיוא ןוא רעגניז

 ,דיל-סקלָאפ ןשידיא םענופ טייקפיט יד טכַארבעג עקירעמַא ןיא םלוע

 רעקידנרעק ןוא טייקיד'תובהלתה רעקימַאלפ ַא ןופ גנוטײלגַאב רעד רעטנוא

 !טכיל קיביײא ןַא יו ןענערב טעוװ סָאװ ,טפַאש'נגנמ רעשידיא

 .י.נ ,1973 ,4 .טקָא ,"רוטלוק עשידיא,

 ץנַאט-ַאש-ַאש רעד

 טָאה ,רַאונַאי ןט12 ןופ "טַאלבנכַאװ, ןיא "רעפטנע , ןייז ףיוא רעפטנע

 | .תועט ַא טכַאמעג ,הליחמב ,רע

 ןטימ ןקערשרעביא ךימ טעװ רע זַא ,טניימעג טָאה רע ,רעטייוו ,ביוא

 ,רעדיוו ,רע טָאה ,ינינַאקסָאט, ןעמָאנ ןטימ רעדָא ,"ןטילָאּפָארטעמ , טרָאװ

 ,תועט ַא טכַאמעג

 ךיא זַא ,זַאדנוקעס ןרעכיזרַאפ ךיא ליוו ,רעטייוו ייג ךיא רעדייא ,רעבָא

 ןַא ןביילב קידלוש םיא לעוו ךיא זַא ,טניימעג טָאה ַאדנוקעס םולש ביו א
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 ןיב ךיא יו טקנוּפ ,ביירש ךיא סָאװ טרָאװ ןדעי רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ןיב

 טרָאװ ןדעי רַאפ ןוא ,גניז ךיא סָאװ עטָאנ רעדעי רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ

 ,דער ךיא סָאװ

 טשינ זיא תונזח רַאפ סָאמ ןיימ זַא ,ן'ַאדנוקעס ןרימרָאפניא ךיא ליוו ךיוא

 .לוש יד -- רָאנ ,ןטילָאּפָארטעמ יד

 ,ַאדנוקעס טביירש -- ,לוש ַא ןופ טנעדיזערּפ ןייק טשינ זיא ינינַאקסָאט;

 "! ךָאד רע זיא עמיטש ַא ףיוא ןיבמ לקיטש ַא רעבָא --

 !ןיבמ ַא רַאפ סָאװ ךָאנ ןוא :ןבעגוצ לעװ טייז ןיימ ןופ ךיא

 וצ ףיוא עמיטש ַא טימ רעגניז ַא ןגעוו ןעלדנַאה ךיז טעוװ סע ןעוו זיא

 ,גנוניימ ערעסעב ןייק ךיא לעװ ,"אדיאַא, ןיא "סעמַאדַאר ,, ןופ לָאר יד ןעגניז

 ןעלדנַאה ךיז טעוװ סע ןעוו ,רעבָא .ןעגנַאלרַאפ טשינ ,ןײנינַאקסָאט ןופ יו

 ןייק ךָאנ ןייג טשינ ןײנינַאקסָאט וצ ךיא לע ,"ליומ-ןשינזח, ַא ןגעוו

 ,.. "הכימס,

 רָאנ ,"רעקָאט דרַאשטיר יוװ רעגניז ַאזַא, זיולב טשינ ןייז ףרַאד ןזח ַא

 ."הליפתה חסונ,; ןענעק עקַאט לכ-םדוק

 ,"טלעוו רעד ןיא רָאנעט רעטסעב רעד, זיולב טשינ ןייז ףרַאד ןזח ַא

 ,"ירבע-לטייש , ע'טושּפ ַא ןענעק עקַאט לכ-םדוק רָאנ

 טשינ ןבָאה עכלעוו ,ןלעלַארַאּפ ןעיצ רעבָא סָאװ וצ , :טגערפ ַאדנוקעס

 "ל םענעברָאטשרַאפ םעד וצ תוכייש ןייק

 םעד ןשיווצ רעניימ לעלַארַאּפ רעד זַא :ןגָאז םיא ָאד ךיא ליוו

 ןוא ץרעשיוא השמ ןוא אירב לארשי ןזח ןלופטנַאלַאט םענעברַאטשרַאפ

 .תועדה לכל -- רעקיטכערַאב ַא זיא ,ץ'רעקַאט דרַאשטיר

 טימ ץ'רעשיוא ןוא ץרעקָאט ןשיווצ ןלעלַארַאּפ ןעיצ ןייז ,רעבָא ,תעשב

 ןוא ץרעקָאט ןשיווצ וליפַא -- לידבהל ַא ןָא ,ןידנַאמרָא ןוא ןינינַאקסָאט

 ןופ טייוו ץנַאג סיוועג ןענייז --- לידבהל ַא ןצונ טפרַאדעג רע טָאה ץרעשיוא

 ,..זיא רבחמ רעד רע רָאלק ןדער ןוא עטקיטכערַאב ןייז וצ

 זיא ינינַאקסָאט זַא ,ץַאדנוקעס ןכַאמ םַאזקרעמפיוא ָאד ךיא ליוו ,בגא

 רעד ןעוועג זיא רע רָאנ ,"טסילעשט רעקידנטײדַאבמוא , ןייק ןעוועג טשינ

 ןיא "ןָאלַאק , רעטַאעט ןופ רעטסעקרָא-ערעּפָא םעד ןיא טסילעשט רעטשרע

 ערעּפָא ןַא טריגיריד טרָאד לָאמ ןטשרע םעד טָאה רע תעב :סערייא סָאנעוב

 גנולצולּפ זיא סָאוװ ,טנעגיריד ןקידנעטש םענופ טײהנזעװּפָא רעד ןיא

 .ןרָאװעג קנַארק
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 רעיפלעדַאליפ ןופ טנעגיריד רעקיטציא רעד ,ידנַאמרָא זיא ױזַא טקנוּפ

 "רעלדיפ רעקידנטײדַאבמוא , ןייק ןעוועג טשינ ,רעטסעקרַא ןשינַאפמיס

 לטיּפעק , ןופ רעטסעקרַא ןשינַאפמיס םעד ןיא טליּפשעג טָאה רע תעב

 ?רעטַאעט

 ,טנעמוגרַא-םשל ,טשינ רָאנ לָאז רע :ןַאדנוקעס ןטעב ךיא לעוװ ךַאז ןייא

 ...ןטקַאפ עקיטכיוו ןייק ןעיירדעצ

 טשינ ךיז קערש סָאװ ,שטנעמ ַא ןיב ךיא זַא ,ןקרעמַאב ָאד ךיא ליוו ,בגַא

 רענעגייא ןיימ וצ ןרעהוצוצ ךיז ביל בָאה'כ ,"םילודג, ןייק רַאפ רעביא

 ...קַאמשעג םענעגייא ןיימ וצ ןוא ,גנוניימ

 יד ןיוש טלַאה ריא ,ינדרי טניירפ עשז-סָאװ, :ַאדנוקעס טגערפ ,רעטייוו

 יו רעגניז ַאזַא ןצַאשּפָא טשינ ןענעק ייז זַא םיניבמ עּפַאנק עכלעזַא רַאפ ןדיא

 "ל רעקָאט דרַאשטיר

 טרעטסײגַאב ןענייז "ןדיא יד, יַאמעלַא :רעד זיא םיא וצ רעפטנע ןיימ

 ןייז ךיוא לָאז ךיא זַא ,רע ליוו ?"ןייש וטסזיב רימ ייב, (סיַאדנוקעס) ןייז ןופ

 ...?טרעטסײגַאב

 טנוזעג ,ימ ליפיוו ,ינדרי עגעלָאק ,טשינ ןעד רע טסייוו יצ ןוא , :רעטיוװ

 ַאזַא ןעמענרַאפ וצ ןבעגקעװַא ףרַאד רעקָאט יוװ רעגניז ַאזַא טעברַא ןוא

 ,"טמענרַאפ רעקַאט יוװ טלעוו רעד ןיא ץַאלּפ ןקידובכב

 בָאה דיא ַא יו ןוא ,ךיא רעדָאפ ,סע סייוו ךיא סָאװ ,רַאפרעד עקַאט טָא

 טקנוּפ "ןבעגקעוװַא, לָאז "רעקָאט יו רעגניז ַאזַא, זַא ,וצרעד טכער עלַא ךיא

 לָאז רע זַא ,לוש רעד רַאפ ,תונזח רַאפ ךיוא "טעברַא ןוא טנוזעג ,ימ ליפיוזַא;,

 !דומע רעד זיא'ס יוװ ,טרָא ןקיידובכב ַאזַא ןעמענרַאפ וצ ןייז יואר תמאב

 וצ טיירגעג גנַאל םישדח ןוא ןכָאװ ךיז טָאה רעקָאט זַא ,רעכיז ןיב ךיא

 טרָאװ ןדעי ןופ שטייט םעד טסייוו רע זַא ,"סעמַאדַאר , ןופ לָאר יד ןעגניז

 ,"ַאדיאַא ,, ןופ רבחמ רעד זיא'ס רע ךיוא טסייוו ןוא ,ןעגנוזעג טָאה רע סָאװ

 ...ףָאלש ןופ וליפַא טכַאנייב ןגָאז ךייא סע טעװ רע

 הנתנו, ןופ שטייט םעד ךעלטקניּפ ױזַא רעקָאט ךיוא טסייוו יצ ,רעבָא

 ןופ רבחמ רעד זיא'ס רעוו ךעלטקניּפ ױזַא רעקַאט ךיוא טסייוו יצ ?"ףקות

 ?"ףקות הנתנו,

 ןופ ,לידבהל ,"ןואג, רעקינייו ןונמא 'ר קידצ רעד זיא סָאװ טימ

 !?ןידרעװ

 עטכישעג יד טסייוו ,רעגניז ערעּפָא ןַא יו ,רעקָאט זַא ,ןביולג ליוו ךיא
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 עטסנפורעגסיוא ןוא עטסיימ יד רעוו ,גנולקיװטנַא ריא ןופ ,ערעּפָא ןופ

 טלָאצַאב טגירק סָאװ ,ןזח ַא יו ,רעקָאט לָאז סָאװרַאפ זיא ,ןענייז םירבחמ

 ןיא ןעגניז ןענַאזעס עצנַאג ייווצ רַאפ יו רעמ םיארונ:-םימי געט יירד יד רַאפ

 ,"הלודגה תסנכ ישנא, יד ןענייזס רעוו ןסיוו טשינ ךיוא -- ערעּפָא רעד

 'ר ןענייז סָאװ טימ ?ןדיא ייב תוליפת עטשרע יד ןעוועג ןקתמ ןבָאה עכלעוו

 ,ינישטוּפ ןופ ,לידבהל ,"םיסחוימ , ערענעלק ןואג םרמע 'ר ןוא ןואג הידעס

 יד ,עשז:סָאװ ?סערעּפָא ןופ םירבחמ ערעדנַא ךָאנ ןוא ,יקסגרָאסומ ,עזיב

 ַאזַא טשינ ןעמענרַאפ ןואג םרמע 'ר ןוא ןואג הידעס 'ר ןופ םירודס ייווצ

 ?טלעוו רעד ןיא ןעמונעגנעמַאזוצ סערעּפָא עלַא יו ,ןדיא ייב ץַאלּפ ז'בושח

 יו ,טעָאּפ רעקינייו ,"ס'ידוד הכל, יד ןופ רבחמ רעד ,ץיבקלא המלש 'ר זיא

 ןסיוו טשינ ןזח ַא לָאז סָאװרַאפ ?סערעּפָא יד ןופ רעביירש-ָאטערביל עלַא יד

 ?אפוג רעטרעוו יד ןופ שטייט םעד חכמ עקַאט זיא סָאװ ןוא ?ןעמָאנ ןייז

 !?ַא

 -םובלַא; םעד ,ךעלנײשרַאװ ,ַאדנוקעס טניימ "רעדיל עשידיא , טימ

 ןייק .ןעגנוזעגניירַא טָאה רעקָאט סָאװ ,ןדַאּפדלַאג םהרבא ןופ "סדרַאקער

 ,ןופרעד ןדייר וצ טשינ רעסעב .ןרילרַאפ טשינ ךיא לעוװ םעד ןגעוו טייצ ךס

 ּפָא "טקַאנק, רעקָאט ױזַא יו ןפוא םעד ןופ ןָא טלעווק ַאדנוקעס ביוא

 רָאנ ליוו ךיא .ןצרַאה ןצנַאג ןטימ םיא סע ךיא ןיגרַאפ ,רעדיל ס'נדַאפדלָאג

 זיא ,דרָאקער ןיא "עירַא, ןַא ןעגניזניירַא ףרַאד רעקָאט ןעוו זַא ,ןקרעמַאב

 ,..תובישח רעמ טימ ןוא -- וצרעד רעגנעל ךיז טיירג רע זַא ,טשינ קפס ןייק

 ,ץ'רעשיוא השמ ןגעוו טרָאװ ַא -- טציא

 ןייז לָאז רע זַא ,ץַאדנוקעס ןטעבעג לקיטרַא םעניא ואוו ץעגרע בָאה'כ

 ,ןטקַאפ עקיטכיוו ןייק ןעיירדעצ טשינ ןוא קיטכיזרָאפ

 ַא ןעוועג זיא רעשיוא השמ זַא -- ,ַאדנוקעס טביירש -- ,תמא זיא סע,

 סָאד ןטילעג טָאה "טייב , ןייז ןופ .ןזח ַא ןרָאװעג זיא ןוא רָאיטקַא רעשידיא

 ךיז ליו רע ןעוו טרעקוצרַאפ טציא וליפַא םיא טלָאװ סָאװ רעטַאעט

 "רעטַאעט םוצ ןרעקמוא

 ןופ :ןזייונָא רימ לָאז רע ץַאדנוקעס ןטעבעג קרַאטש רעייז ךיא טלָאװ

 סָאװ ,רעשיוא השמ טָאה יצ ןוא ?קעװַא זיא רעשיוא השמ רעטַאעט ןכלעוו

 םיא טלָאװ סָאװ ,רעטַאעט ןשידיא םענופ "טָאבנָא ןַא רָאי ןדעי טגירק,

 רַאפ ןטָאבנָא עכלעזַא ןגָארקעג ךיוא רעשיוא השמ טָאה יצ -- "טרעקוצרַאפ,

 רעשיוא השמ טָאה יצ ןוא ?"ןזח:-עיצַאסנעס/, ַא ןרָאװעג זיא רע יו םעד
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 ןרָאװעג זיא רע רעדייא "וינעווע ,, רעד ףיוא רעטַאעט ַא ןיא טליּפשעג לָאמַא

 טשרע ייז ףרַאד ַאדנוקעס סָאװ ,ןטקַאפ ןענייז סָאד "? ןזח רעטמירַאב ַא;

 ...ןפלעה טשינ טעװ יירעדער םתס ןייק !ןזייווַאב

 בלַאה טגָאמרַאפ םינזח ךס ַא ןטלָאװ -- ַאדנוקעס רָאפ טצעז -- יַאוולה,

 -חסונ ןייז ןופ בלַאה ןוא עמיטש ןייז ןופ בלַאה ,תונזח (ס'רעשיוא) ענייז ןופ

 | ,"הליפתה

 רָאנ ,סע ךיז ןשטניוו עכלעוו ,םינזח יד ןענייז סע רעוו טשינ סייוו ךיא

 !ןצרַאה ןלופ ןטימ ייז סע ךיא ןיגרַאפ ,עכלעזַא ךיז ןעניפעג סע ביוא

 לקינייא ןַא רענייז ביוא זַא ,ץַאדנוקעס טניירפ ןיימ שטניוו ךיא :סרענעש

 ,ןגָאמרַאפ טשינ תונזח ערענעש ןייק רע לָאז ,ןזח ַא ןסקַאוװסיױוא לָאמַא טעוו

 ,.."הליפתה חסונ, ןוא "תונזח , ס'רעשיוא השמ ןופ "בלַאה , רָאנ יו

 ַא רעדָא לקינייא ןַא ןבָאה וצ לָאמַא טרעשַאב זיא ,רעדיוו ,רימ ביוא ןוא

 רעדָא ס'קישטניּפ ןופ לטרעפ ַא שטָאכ ןגָאמרַאפ רעסעב רע לָאז ,ןזח ַא בורק

 .!תונזח סע'צנַאלג

 טניירפ ,ייוו טוט סע סָאװ -- רעטייוו רע טביירש -- טשינ סייוו ךיא,

 םעד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ןייז ףרַאד שטנעמ ַא ,רעבָא ,ינדרי

 ,."טרָאװ םענעבירשעג

 רעדָא ,'רעקָאט אנקמ קרַאטש ןיב ךיא זַא ,טניימ ַאדנוקעס ביוא

 ַא ןענידרַאפ ייז סָאװ רַאפרעד רעדָא ,טעטירַאלוּפָאּפ רעייז ףיוא ,ן'רעשיוא

 !תועט ןסיורג ַא רע טכַאמ ,טלעג ךס

 טוט -- ריא יוװ ,ַאדנוקעס טניירפ ,"ענעשעק ,, רעד ףיוא טשינ דייל ךיא

 ןשטנעמ עטנַאמרעדנביױא ייווצ יד סָאװ ,סָאד "ייוו, טשינ ,רעבירעד ,רימ

 ...טלעג ךס ַא ןענידרַאפ

 ,הדומ ךיא ןיב -- תונזח טימ תוכייש ןיא -- אנקמ ןצעמע ןיב ךיא ביוא

 ןייז רַאפ ןטשרע םעד -- !ץנַאלג ןוא קישטניּפ :םינזח ייווצ יד ןענייז סָאד זַא

 ,"לארשי-רמוש , ןייז רַאפ ןטייווצ םעד ןוא "תבשד-אזר,

 ליפיוזַא טשינ ןגָאמרַאפ ןעמַאזוצ עדייב -- רעשיוא יא ןוא רעקַאט יא

 -עטיל רעשיינזח רעד ןיא "לרעּפ , ייווצ עקיזָאד יד רַאפ ןלָאצַאב וצ טלעג

 ! רוטַאר

 קרַאטש ױזַא ךיז טמענ ַאדנוקעס סָאװרַאפ ,ןגָאזסיױא ךיוא ךיא געמ ןוא

 ךָאנ רע טכַאמ טײקטמירַאב רעצנַאג (ס'רעקָאט) ןייז טימ ?ז'רעקָאט רַאפ ןָא

 ,ןדיא ייב ןטערטפיוא ןופ ןוא "תווצמ-רב, ,"תונותח, -- ןופ ןבעל ַא ץלַא
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 וצ םיא טרַאש -- "יסנעשזדייא, ענעגייא ןַא קידנבָאה -- ַאדנוקעס עכלעוו

 ךָאנ טגירק ,רעקָאט ,רע ..."השורי-סעבָאב , ןייז טשינ סיוועג טגיילרעד ןוא

 ןיא "טערטפיוא, ןַא רַאפ יו ,"הוצמ-רב, רעדָא "הנותח, ַא רַאפ רעמ ץלַא

 ,..ןטילָאּפָארטעמ

 ןצעזוצסיוא טשינ רָאג ךיא בָאה ךעלנעזרעּפ זַא ,ןקרעמַאב ךיוא ליוו ךיא

 שטניוו ךיא סָאװ ,רימ ןייז סע לָאז -- ן'רעשיוא השמ רעדָא ן'רעקָאט ןגעק

 בָאה תונעט !ייז ןעייג --- ייז טפור'מ ;קידלוש טינ טולָאסבַא ןענייז ייז ! יז

 עשיסקָאדָאטרָא רענַאקירעמַא יד וצ ,טייקשידיא רענַאקירעמַא וצ רָאנ ךיא

 יד ייס -- עיסקָאדָאטרָא רענַאקירעמַא יד ! תונעט ךיא בָאה ייז וצ -- ןלוש

 עשיסקָאדָאטרָא יד ייס ,תורות:דומלת ןוא תובישי ,ןלוש יד ןופ רעריפ

 זיא -- רעדניק ערעייז הנותח ןכַאמ ןוא "תווצמ-רב, ןעווַארּפ סָאװ ,ןרעטלע

 קידלוש רימ זיא יז -- קידלוש ךס ַא רָאג ,ןדיא ערעדנַא רעטנזיוט יוװ ,רימ

 :ןרעדָאפ וצ ,ערעדנַא רעטנזיוט יוװ ,טכער ַא ךיא בָאה ריא ןופ ! טייקשידיא

 ןרַאפ טקעּפסער !לוש רעד רַאפ טקעּפסער !עיגילער ןיימ רַאפ טקעּפסער

 ! דומע

 .ןיוש קידנערַאפ ךיא ןוא ץַאדנוקעס וצ גנוקרעמַאב ןייא ךָאנ

 געט יד טעװ סָאװ ,"לַאנרושז םינזח, ןיא עיצקַאדער ןיימ רעטנוא

 :סעדנגלָאפ לקיטרַא ןַא ןיא ַאדנוקעס טרָאד טביירש ,ןעניישרעד

 ,םיא ןביוהרעד רָאנ ,דיא םעד ןריזומַא וצ ץַאלּפ סָאד טשינ זיא לוש יד,

 ןופ ןבָאה האנה קיטסייג ןוא ןענוװַאד טמוק ,לוש ןוא טייג סָאװ ,דיא רעד

 רשפא רע זיא ,"עקּפָאה ,, ַא םיא טיג'מ ןעוו ,ךעלריטַאנ .רָאכ ןטימ ןזח םעד

 ןופ הנווכ יד .ןסירעגטימ טרעוו ןוא שיטירק וצ ,שירעביילקרעביא וצ טשינ

 ףרַאד רע .ערעקילײה ַא ןוא ערעכעה ַא ןייז זומ ןוא ףרַאד ןזח םעד

 ןזח רעד .םיא וצ ךיז ןזָאלּפָארַא טשינ ןוא ךיז וצ ללפתמ םעד ןביוהרעד

 "ימ ינפל, רעד ןוא ."דמוע התא ימ ינפל עד , :ןיז ןיא ןבָאה לָאמ עלַא ףרַאד

 סָאװ ,דיא םעד ,"רעמַאטסָאק , םעד טשינ טניימ ןעמ זַא ,טוג רעייז רימ ןסייוו

 ערעקיטכיוו ליפ ַא ,טכַאמ ערעכעה ַא רָאנ ,לוש ןיא ןענווַאד ןעמוקעג זיא

 לוש ןופ (.י .מ --- גנוכיירטשרעטנוא ןיימ) טנעדיזערּפ רעד וליפַא יוו ,טכַאמ

 זיא סע זַא ,ןלעטשטסעפ לָאמ עלַא רַאפ לָאמ ןייא רימָאל ,ןעמעלַא ץוחַא ...

 חכב ןייז לָאז סָאװ ,רָאטיזַאּפמָאק-רעטַאעט רעד ןרָאװעג ןריובעג טשינ רָאנ

 רעשילַאקיומ רעסיוררג רעד טימ הניגנ ןיא ןטסעמרַאפ וצ  ךיז
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 ערעזנוא ןופ ןבילבעג זנוא זיא סָאװ ,השורי רעשיגרוטיל רעלענָאיצידַארט

 !וניתובא-תובא

 ןיא רעטַאעט ןופ קיזומ רעבָא ,דובכ ַא זיא ,רעטַאעט ןיא לוש ןופ קיזומ,

 *,,,דובכ'מוא ןַא זיא ,לוש

 !רעטרעװ ענעדלָאג

 :תמא ןרַאפ טפמעקעג ַאדנוקעס טָאה ןעװ ,זױלב זיא עגַארפ יד

 ןופ ,"לַאנרושז םינזח, ןרַאפ לקיטרַא םעד ןבירשעג טָאה רע ןעוו ,טלַאמעד

 רע ןעוו ,טלָאמעד יצ ,תורוש עטנַאמרעדנביױא יד טריטיצ בָאה ךיא ןכלעוו

 ןָא ךיז טמענ רע ואוו ,"טַאלבנכַאװ , ןיא רימ וצ רעפטנע םעד ןבירשעג טָאה

 !?ץרעשיוא ןוא ץרעקָאט ןופ עדווירק יד

 דומע םייב טעװַארּפ ךָאנ רעוו :ַאדנוקעס טניירפ ,ןצרַאה ןפיוא טנַאה

 רעייא יו ,"סעקּפָאה-רעטַאעט , ליפיוזַא טגניז ןוא "קיטש-רעטַאעט, עכלעזַא

 השמ ץוחַא -- ןזח ןייא ךָאנ ןפורנָא רימ ריא טנעק ?רעשיוא השמ גנילביל

 !?ץרעשיוא

 זיא'ס זַא ,ןסיוו ןלָאז ןכיילג ןייז ןוא ַאדנוקעס זַא ,ךיא ליוו ףוס םוצ

 -ַאש-ַאש , םעד ןעצנַאטוצטימ ןגעװַאב ןענעק ךימ לָאז סָאיו חכ רעד ָאטשינ

 ...עקירעמַא ןיא סַאג רעשידיא רעד ףיוא ןָא טייג סָאװ ,"ץנַאט

 .י .1 ,1951 ,2 .בעפ ,"טַאלבנכַאװ רעקרָאי-וינ;

 רעד ןופ רעטָאפ -- לעגנע לאוי
 קיזומ רעשידיא רענרעדָאמ

 -עג טגיילעג ,דַארגנינעל טציא ,גרוברעטעּפ טָאטש-טּפיױה רעשיסור

 הניגנ רעשידיא רענרעדָאמ רעיינ רעד ןופ טנעמַאדנופ רעד ןרָאװ

 -רעטעּפ רעשירָאטסיה רעטמיראב רעד ןופ גנודנירג רעד ךרוד -- קיזומ ןוא

 ךיוא זיא רעדנירג יד ןשיווצ .קיזומ רעשידיא רַאפ טפַאשלעזעג רעגרוב

 ,לעגנע לאוי ןעוועג

 ךיא ןעוו ,לָאמ ןטשרע םוצ טרעהעג ךיא בָאה לעגנע לאוי ןעמַאנ םעד

 רעדָא רעקיזומ ןייק ןופ טשינ דָארג ןוא ;1928 ןיא ןילרעב ןיא ןעוועג ןיב

 רעקילָאמַא רעד ןיא זיא קירוצ רָאי קיצרעפ ןוא עכעלטע י/}
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 ,טסיטרַא רעשידיא רעד ןעוועג זיא סָאד .רָאיטקַא ןַא ןופ רָאנ ,רעגניז

 ,דנַאלשטיײיד ץנַאג רעביא ןעוװעג טמיראב טייצ רענעי וצ זיא רעכלעוו

 ,דַאנַארג רעדנַאסקעלַא

 עשידיא ענעעזעגנָא ךס ַא ןבָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה ןוא דנַאלסור ןזָאלרַאפ רעלטסניק ןוא רעביירש

 ךיז לעגנע טָאה ןילרעב ןיא .לעגנע לאוי ןעווע ג ךיוא זיא ייז ןשיווצ :ןילרעב

 טָאה סָאװ ,"לבוי, גַאלרַאפ קיזומ ןטמירַאב םענופ ץיּפש רעד ןיא טלעטשעג

 ןופ ןעגנוטעברַאַאב ןוא סעיציזָאּפמָאק עלעניגירַא ענייז ןופ ךס ַא טקורדעג

 ןיא טייקנזעוונא ןייז .םינוגינ ןוא רעדיל-סקלָאפ עשידיא ענעדישרַאפ

 ,רעליּפשיש ןוא רעגניז עשידיא עטמירַאב ךס ַא ןגיוצעגוצ טָאה ןילרעב

 ןבָאה ןוא עניב רעשטייד רעד ףיוא טקיטפעשַאב ןעוועג ןענייז עכלעוו

 ןוא הניגנ רעשידיא רעד וצ סערעטניא ןמערַאװ ַא ןזײװצסױרַא ןביױהעגנָא

 ,קיזומ

 רעגייל-טנורג ןוא רעטָאפ ןרַאפ טנכערַאפ טכער טימ טרעוו לעגנע לאוי

 ,רעד ןעוועג זיא רע .קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רענרעדָאמ רעיינ רעד ןופ

 ץרא רעקידנעייגפיוא רעיינ רעד רַאפ טנעמַאדנופ םעד טגיילעג טָאה סָאװ

 ,קיזומ ןוא הניגנ רעקיד'לארשי

 זיא טסנוק זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג לָאמ ךס ַא ןיוש זיא סע

 ןופ ןעמַאר יד ןיא רָאנ רעלטסניק רעד ןעק ןפַאש רעבָא ,לַאנַאיצַאנרעטניא

 ןפַאש ןייז ידכ ,תורצוא-סקלָאפ יד ןופ ןּפעש זומ רע ,תוהמ רעלַאנָאיצַאנ ןייז

 ,קיטכירפיוא ןייז לָאז סע ,ךות ןכעלריטַאנ ַא ןבָאה לָאז

 ַא ןיא ןסקַאװעג זיא לעגנע לאוי סָאװ ,םעד ףיוא טקוקעג טשינ

 רעשיסור רעד ףיוא ןרָאװעג טעװעדַאהעגפיוא זיא ןוא הביבס רעדמערפ

 רע .המשנ ןייז ןופ שרוש םוצ ןגיוצעג וויטקניטסניא רעבָא םיא טָאה ,קיזומ

 וויטקניטסניא םיא ךיז ןבָאה ,רָאטיזָאּפמַָאק רעשיסור ַא ןייז טלַאוװעג טָאה

 לאוי רע'תמא רעד ...ןוויטָאמ עשידיא ,םינוגינ עשידיא טרעטנַאלּפעג רעבָא

 ןיײרַא ךיז טפרַאװ רע ןעוו ,טלָאמעד ןזיײװסױרַא טשרע ןָא ךיז טביוה לעגנע

 יד ןיא ךיז טפיטרַאפ ,קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןיא ןבעל ןוא בייל טימ

 ,רָאטיזַאּפמַָאק רעשידיא ַא סיואכרוד טרעוו ןוא תורצוא-סקלָאפ עשידיא

 רֶע .דמערפ רעד ןופ זנוא וצ ןעמוקעג לעגנע לאוי זיא ,טגָאזעג ןיוש יו

 ַא ךיוא רָאנ ,רעקיזומ רעטמירַאב ַא זיולב טשינ ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא

 עשיסור עטסכיירסולפנייא יד ןופ רענייא ןוא רעקיטירק-קיזומ רעטמירַאב
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 קרַאטש ךיז טָאה ןעמ ."יטסָאמָאדעיװ יקסור, עװקסָאמ ןיא ןעגנוטייצ

 רעסיורג רעד ןופ ןזיירק עשילַאקיזומ יד ןיא גנוניימ ןייז טימ טנכערעג

 זיא רע לייוו ,ךס ַא רעייז טניימעג טָאה טרָאװ ַא סנייז .הנידמ רעשיסור

 טקינייארַאפ ךיז ןיא טָאה סָאװ ,רעביירש ןוא רעקיזומ ןופ זעטניס ַא ןעוועג

 ,טנַאלַאט ןשירעביירש ןוא ןסיוו ןשילַאקיזומ

 -ַאב ייווצ ענייז טַאהעג ןבָאה ץלעגנע ףיוא סולפנייא ןטסערג םעד

 ,יקסגרָאסומ ןוא ווָאקַאסרָאק-יקסמיר ,ןרָאטיזַאּפמָאק ןוא רערעל עטמיר

 ,תורצוא עשילַאקיזומ יד ףיוא טיײקמַאזקרעמפיוא ןייז ןגיוצעג ןבָאה עכלעוו

 ןפַאש תמאב ליוו רע ביוא ט'הצע'עג םיא ןוא ןדיא ייב ןגרָאברַאפ ןגיל סָאװ

 ענעגייא יד וצ ןענעמדיוו טנַאלַאט ןייז רע לָאז סלופטרעוו סָאוװטע

 רעד ןייז ףרַאד סָאד .טגלָאפעג עקַאט ייז טָאה רע ןוא -- ןלַאוװק עלַאנָאיצַאנ

 גנַאל טָאה לעגנע .רעפַאש ן'תמא ןדעי ןופ ,רעלטסניק ן'תמא ןדעי ןופ געוו

 ענייז ןעוועג ןענייז סע טכערעג יוװ ,ןעזוצנייא ידכ ,ןטרַאװ טפרַאדעג טשינ

 ,הצע רעטוג רעד רַאפ תומשנ ערעייז טשטנעבעג טָאה רע ;רערעל ייווצ

 -סקלָאפ עשידיא יד ןיא ןבָארג ןעמונעג ךיז טָאה רע יו לענש ױזַא םורָאװ

 עשידיא עכעלרעדנואוו ןופ עפש ַא ןעזרעד ךיז רַאפ רע טָאה ,תורצוא

 ,םינוגינ עקיצרַאה ןוא ןוויטָאמ

 ענייז ןעמוקעג ןענייז םיא ךָאנ ןוא ,רעטשרע רעד ןעוועג זיא לעגנע

 ,רענלימ ,ןורחא ,יקסווָאזָאר ,ןיסענג ,ווָאװל ,יקסנימאס ,ראילקש :םירבח

 ןופ טײברַא רעד ןיא ןפרָאוװעגנײרַא םיא טימ ןעמַאזוצ ךיז ןבָאה עכלעוו

 רַאפ טעברַאַאב ךָאנרעד ייז ןוא םינוגינ-סקלָאפ ,ןוויטָאמ-סקלָאפ יד ןעלמַאז

 ןוא ןטעטניווק ,ןטעטרַאוװק רַאפ ;טענירַאלק ,ָאלעשט ,לדיפ ,ָאנַאיּפ ,עמיטש

 ןופ סנַאסענער םעד רַאפ טנכעררַאפ טרעוו טייצ עקיזָאד יד .סעטעינָאפמיס

 רָאי ןיא ןעוועג זיא סָאד .קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רענרעדָאמ רעיינ רעד

 עטמירַאב עטנָאמרעד רעירפ ןיוש יד טעדנירגעג ךיז טָאה סע ןעוו ,8

 ,קיזומ עשידיא רַאפ טפַאשלעזעג רעגרוברעטעּפ עשירָאטסיה

 זיב ךָאנ זיא רעקיזומ עשידיא עּפורג רעקיזָאד רעד ןופ וטפיוא רעד

 ןבעגוצסױרַא ןזיווַאב ןבָאה רימ .ןרָאװעג טצַאשעגּפָא גונעג טשינ טציא

 -קיזומ קיניײוו רעייז רעבָא ,רעקיטירק-רעטַאעט ,רעקיטירק-רוטַארעטיל

 עכלעזַא טימ ןבעגּפָא ךיז ןלָאז סָאװ ,רעקירָאטסיה:קיזומ רעדָא ,רעקיטירק

 ךָאנ ללכב זיא רעקיטירק-קיזומ ןינע רעד .ןטעברַא עשילַאקיזומ עקיטכיוו

 ...עסערּפ רעשידיא רעד ןיא "דניק-ףיטש , ַא זנוא ייב לייוורעד
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 ס'לעגנע ןיא עלָאר ַא טליּפשעג ןבָאה ןשינעעשעג עקיטכיוו יירד

 ןייז ,טפַאשלעזעג רעגרוברעטעּפ רעד ןופ גנודנירג יד :ןּפַאש ןשילַאקיזומ

 ,לארשי ץרא ןיא ךיז ןצעזַאב ןייז ןוא "המיבה , רעד טימ ךיז ןדניברַאפ

 ןעוועג טלַא רע זיא ,עירָאטַאװרעסנַאק יד טקידנערַאפ טָאה לעגנע ןעוו

 ,קסנַאידריב טָאטש רעד ןיא ,1868 רָאי ןיא ןרָאוװעג ןרָאבעג זיא רע .רָאי 9

 רע זיא עיזַאנמיג יד ןקידנערַאפ ןכָאנ .דנַאלסור-םורד ןיא ךיז טניפעג סָאװ

 ,קיזומ ןענרעל ךיוא ןוא ץנעדורּפסירוי ןרידוטש וצ ווָאקרַאכ ןייק ןרָאפעג

 -- געוו-סנבעל ןייז ןטיבעג ןצנַאגניא טָאה סָאװ טעּפע ןעשעג זיא ָאד רעבָא
 רטָאיּפ רָאטיזַאּפמָאק ןשיסור ןטמירַאב םעד טימ טנגעגַאב ךיז טָאה רע

 זיא ןוא עוקסַאמ ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא רע הצע סעמעוו ףיוא ,יקסווָאקיישמ

 ךיז טָאה רע ואוו ,עירָאטַאװרעסנָאק-הכולמ רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא טרָאד

 רעבָא ןרָאװעג טנכײצעגנָא זיא געוו ןייז .קיזומ ןרידוטש ןעמונעג טסנרע

 ,רָאלק טשינ

 ןצנַאגניא ךיז רע טָאה עירָאטַאװרעסנַאק יד ןקידנערַאפ ןכָאנ

 טשינ שרעדנַא רָאג טָאה רע .רוטלוק רעשיסור רעד ןיא טבעלעגסיוא

 זיא רע .רָאטיזַאּפמָאק רעשיסור סלַא ערעירַאק ַא ךיז ןכַאמ וצ יו ,טכַארטעג

 עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא ןיא רעקיטירק-קיזומ רעד ןרָאוװעג קיטייצכיילג

 ,טקרעמַאב רעירפ ןיוש בָאה ךיא יו ,עװװקסָאמ ןיא ןעגנוטייצ עשיסור
 .הביבס רעדמערפ רעד טימ ןדירפוצ ןעוועג טשינ רע זיא רעבָא ואוו-ץעגרע

 םיא טָאה ,טרָאד ןבעלנייא טוװאורּפעג טשינ ךיז טָאה רע קרַאטש יו

 ןוא ,לַאװק םענעגייא םוצ ,שרוש םענעגייא םוצ ןגיוצעג רעבָא וויטקניטסניא

 רעשידיא רַאפ טפַאשלעזעג רעגרוברעטעּפ יד טעדנירגעג ךיז טָאה סע עוו

 טָאה ןץ'יקסנא טימ ןעמַאזוצ .ןפורעגּפָא ךיז רעטשרע רעד לעגנע טָאה ,קיזומ
 דנַאלסור ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיא יד רעביא ןזָאלעגסױרַא ךיז רע

 טרָאװ ןטימ ןבעגעגּפָא ךיז טָאה יקסנַא -- רָאלקלָאפ ןשידיא ןעלמַאזוצפיונוצ

 ,רעדיל-סקלָאפ עשידיא טלמַאזעג טָאה רע רעמ סָאװ .גנַאלק ןטימ -- רע ןוא

 יד ןסקַאוװעג םיא ןיא זיא רעמ ץלַא ,ןויטָאמ-סקלָאפ ןוא םינוגינ-סקלָאפ
 ןעוועג טשינרָאג זיא סע .קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד רַאפ גנורעטסײגַאב

 ...לעגנע רעדנַא ןַא ןרָאװעג זיא רע .םיא ןענעקרעד וצ

 טנדרַאעגנייא זיא סע ןעוו זיא סָאװ טרעצנָאק רעשידיא רעטשרע רעד

 עשידיא רעװקסַָאמ יד .ץלעגנע ךרוד ןעוועג זיא ,עװקסָאמ ןיא ןרָאװעג

 ןעוו רעבָא .ןליפעג עטשימעג טימ טרעצנָאק םוצ ןעמוקעג זיא ץנעגילעטניא
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 ַא ןיא םינוגינ:סקלָאפ ,רעדיל-סקלָאפ עיר ַא טרעהרעד ןבָאה יז

 עשידיא ערעדנַא ךָאנ ןוא ץלעגנע ךרוד גנוטעברַאַאב רעשירעלטסניק

 טקירדעגסיוא ךָאנרעד ייז ןבָאה ,ןטנעמורטסניא ןוא עמיטש רַאפ רעקיזומ

 טליפרעד ייז ןבָאה ןבעל רעייז ןיא לָאמ ןעטשרע םוצ .גנורעטסײגַאב סיורג

 זיא סָאד .קיזומ רעלַאנַאיצַאנ רעשירעלטסניק רעשידיא ַא ןופ םעט םעד

 סלַא ןבעל ןשילַאקיזומ ס'לעגנע ןיא ּפַאטע רעקיטכיוו רעטשרע רעד ןעוועג

 ,רָאטיזָאּפמָאק רעשידיא

 רעטייווצ ַא ןעוועג זיא ,"המיבה , רעד טימ רעטעּפש ךיז ןדניברַאפ ןייז

 ךיא ,רָאטיזָאּפמָאק רעשידיא סלַא ןבעל ןשילַאקיזומ ןייז ןיא ּפַאטע רעקיטכיוו

 יד ."קוביד , סייקסנַא וצ ןפַאשעג טָאה רע סָאװ ,קיזומ יד ןעניז ןיא ָאד בָאה

 ןיא טלמַאזעגנָא טָאה תולג ןיא קלָאפ סָאד סָאװ ,ןע'נח עלַא טגָאמרַאפ קיזומ

 ,ןשטיינק-סקלָאפ עשילַאקיזומ ,תועונת-סקלָאפ עשילַאקיזומ ליפיוזַא ,גנַאלק

 ןופ ןוגינ ןקיצרַאה םעד ןסעגרַאפ ןעק רעוו .םעטָא םעד טּפַאכרַאפ סע זַא

 ריש , ןופ גנַאזעג סָאד יצ "םינלטב , יד ןופ ץנַאט םעד רעדָא ,"המ ינּפמו,

 ?"קוביד , םנופ ןעגנַאלק ןוא רענעט ,םינוגינ ערעדנַא עלַא יד ןוא "םירישה

 ךיז ,'קוביד; םעד טריסישזער טָאה סָאװ רעד ,ווָאגנַאטכַאװ

 ךיז טָאה ,"המ ינּפמו} ןופ ןוגינ םוצ לָאמ ןטשרע םעד קידנערעהנייא

 יןב) "טלעטשעגרָאפ ךיז בָאה ךיא סָאװ וויטָאמ רעד זיא סָאד , :טקירדע גסיוא

 ,("המיבה , ךוב ןייז ןיא ירא

 רעד ןפלָאהעג ליפיוזַא ףיוא טָאה -- ירא ןב טביירש -- קיזומ יד,

 ,םינוגינ עלַא יד ןיא טבילרַאפ טושּפ ךיז טָאה ווָאגנַאטכַאװ זַא ,גנוריפיוא

 ןוא ,ןצונסיוא טלָאװעג רע טָאה ןבירשעגנָא טָאה לעגנע סָאװ ,ךַאז עדעי

 רָאנ טשינ .קיזומ טימ טבעוועגכרוד יו ןעוועג "קוביד , רעד זיא רַאפרעד

 רע טָאה ןדער סָאד וליפא רָאנ ,קיומ ס'לעגנע טצונעגסיוא רע טָאה

 .קיזומ ס'לעגנע טימ ןרינַאמרַאה לָאז סָאװ ,ןָאט ןשילַאקיזומ ַא וצ טריפרעד

 טרעהעג "קוביד ,, םנופ המשנ עשילַאקיזומ יד זַא טשינ קפס ןייק זיא סע,

 טדער ןעמ רעדָא טביירש ןעמ ןעוו ,קידריווקרעמ רעבָא .ץלעגנע ןצנַאגניא

 ,ןיקסנַא ,ךיז טייטשרַאפ ,ןעמ טנַאמרעד ,'קוביד,; םעד ןגעוװ זנוא ייב

 ןָא ןצנַאגניא טעמכ טסעגרַאפ ןעמ ןוא רעליּפש-"המיבה, יד ,ןיווַאגנַאטכַאװ

 ",ץלעגנע

 סלַא ןבעל ןשילַאקיזומ ס'לעגנע ןיא ּפַאטע רעקיטכיוו רעטירד ַא

 ץרא ןיא 1924 רָאי ןיא ךיז ןצעזַאב ןייז ןעוועג זיא ,רָאטיזַאּפמַאק רעשידיא
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 םעד טליפרעד טשרע לעגנע טָאה ,ןדָאב ןשידיא םעד ףיוא ,ָאד .לארשי

 טפרַאװ תוחכ עטיינאב טימ .רָאטיזַאּפמָאק רעשידיא ַא ןייז וצ ןופ םעט ן'תמא

 רעיײנ רעד רַאפ טנעמַאדנופ םעד ןגייל וצ טעברַא רעד ןיא ןײרַא ךיז רע

 יד ןופ גנורעטסיײגַאב יד .קיזומ ןוא הניגנ רעקיד'לארשי ץרא רענרעדָאמ

 ,רעדיל יד טשינ םיא ןלעפעג סע רעבָא ,קרַאטש רעייז םיא טלעפעג םיצולח

 ,.. ןלַאװק עדמערפ ןופ ןעמוק יז -- ןעגניז ייז סָאװ ,םינוגינ יד ,רעקיטכיר

 טימ ,למיה םעד טימ ןרינַאמרַאה ןלָאז עכלעוו ,םינוגינ עיינ ןפַאש ףרַאד ןעמ

 ןיא -- חרזמ ןופ םעטָא םעד טימ ,דנַאל ןופ טַאמילק םעד טימ ,דרע רעד

 ,טנעירָא ןטנעָאנ ןופ טסוג

 "םיבתכמ ינש , ךיז טזייוַאב ךָאנרעד ,"הנב ,ץולח, ןייז טמוק טשרעוצ

 תריש , ,"היער תבהא, :י ,רעדיל ערעדנַא ךָאנ רעטעּפש ןעמוק סע ןוא

 וצ ןָא ןביוה סָאװ ,"ץרא הנשי םירמוא , ,"הינבגע , ,"ללחמ העור , ,"קמעה

 ןוא ךיוא ןוא לארשי ץרא ץנַאג רעביא ךיז ןטײרּפשרַאפ ןוא רעלוּפָאּפ ןרעוו

 ,ץראל-ץוח

 זיא ,רעטַאעט "להוא , רעד טעדנירגעג ביבא-לת ןיא ךיז טָאה סע ןעוו

 ,ןעגנוריפפיוא ענייז רַאפ קיזומ יד ןביירש וצ ןרָאװעג ןטעברַאפ לעגנע

 ןרעביא ןרָאוװעג ןגָארטעצ זיא ,ןעפַאשעג טָאה רע סָאװ ןוגינ רעיינ רעדעי

 רע סָאװ ,םינוגינ יד רימ ךיז טקנעדעג סרעדנוזַאב .בוט-ןבא ןַא יוו דנאל

 טגעלפ "להוא, רעד סָאװ ,"ןטנװַא ץרּפ , יד וצ ןפַאשעג לעיצעּפס טָאה

 םלוע רעד ."םיגייד , גנוריפפיוא רעד ןופ קיזומ יד ךיוא ןוא ןענעדדרָאניײא

 ,ן'קילַאיב יוו רעקיצניוו טשינ רשפא -- טַאהעג ביל קרַאטש ן'לעגנע טָאה

 ַא ,שנעמ רעקיצרַאהביל ַא ןעוועג ךיוא רעקיזומ ַא ץוחַא זיא לעגנע לייוו

 ןייז .דניק ַא ייב יו ,ןגיוא עקידלכיימש טימ ,רעקיטומ-טוג ַא ,רענעזָאלעגוצ

 זיא רע .ןביײרשַאב םוצ טשינרָאג זיא דנַאל םוצ טייקנדנובעגוצ

 .םישוח ענייז עלַא טימ ןבעל ןשידיא םעיינ םעד ןיא ןרָאװעג ןסקַאװעגנײרַא

 טָאה רע .ןעגנופַאש עשילַאקיזומ ענייז ןיא טלגיּפשעגּפָא טכייל ךיז טָאה סָאד

 ןוא גנוכיירגרעד רעײנ רעדעי טימ ,דנַאל ןופ סקואוו ןטימ טמעטָאעג

 יד זיולב טשינ .לקניוו ןטיובעגפיוא-יינ ןוא ןעדָאב םעיינ ןופ גנורעבָארעד

 ,טַאהעג ביל םיא ןבָאה דנַאל ןופ רעדניק יד וליפא רָאנ ,ענעסקָאוװרעד

 -- ?קיאַאזָאמ-רעטַאעט , ןייז ןיא גייווצרעבליז ןמלז טביירש -- לעגנע,

 טשרע טלָאװ רע יו ,ל'רוחב גנוי ַא יו טליפעג לארשי ץרא ןיא ךיז טָאה

 ,טרעטסײגַאב ױזַא ,שירפ ױזַא .רָאטיזַאּפמָאק סלַא טירש עטשרע יד טכַאמעג



 ינדרי יכדרמ 48

 רע טָאה ךעלדנע זַא ,גנונעפָאה רעד טימ ןעוועג רע זיא ןעגנורדעגכרוד ױזַא

 ןַא ןפַאש ןגעוו םולח ןטלַא ןייז ןכילקריוורַאפ וצ ואוו ,ןדָאב םעד ןענופעג

 ".הביבס עשילַאקיזומ עשידיא טכע

 ןופ רעדניק יד ןסייוו טלעוו רעד רָאג ןופ ןלוש-סקלָאפ עשידיא יד ןיא

 ןענישרעד טציא זיב זיא סָאװ ,"רעדיל רעדניק קיצפופ , ענייז ךרוד ץ'לעגנע

 ןיא ךָאנ ןפאשעג לעגנע טָאה רעדיל עקיזָאד יד .סעגַאלפיוא עכילטע ןיא

 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ טייצ ןיא ,עװקסַאמ

 ינרַאשט לאינד טביירש -- המחלמ-טלעוו רעד ןופ רָאי רעטייווצ ןפיוא,

 ןרָאװעג עווקסָאמ ןיוש זיא ,1915 ףוס -- "ַאזַא קילדנעצ רָאי ַא,, ךוב ןייז ןיא

 םָארטש-םיטילּפ רעד .ןרעטנעצ-רוטלוק עשידיא עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא

 יד .טלעטשעגּפָא רעקינייוו רעדָא רעמ ןיוש ךיז טָאה ןטיבעג-טנָארפ יד ןופ

 דנַאלרוק ןוא דנַאלסור-סייוו ,עטיל ןופ גנורעקלעפַאב עשידיא ענעבירטרַאפ

 ןוא טעטש ענעדישרַאפ יד רעביא טײרּפשעצ ןוא טייזעצ ןרָאװעג ןיוש זיא

 :טּפיוה יד .דנַאלסור-לַארטנעצ ןופ ןוא עניארקוא רעד ןופ ךעלעטעטש

 טימ רָאנ טשינ עץזַאלמיײה יד ןגרָאזַאב טזומעג ןיוש ןבָאה ןטעטימַאק

 -- ךָאנ ךיוא רָאנ ,"טיורב -- עגידעבעל יד רַאפ ןוא עטיוט יד רַאפ םיכירכת,

 -זָאלמייה יד ןופ טנעצָארּפ רעטסערג רעד .גנודליב ןוא רוטלוק טימ

 טָאה .רעדניק ןוא ןעיורפ ןופ ןענַאטשַאב ךָאד זיא ןסַאמ עשידיא ענערָאװעג

 עשידיא ןוא ןלוש-סקלָאפ עשידיא ןעיוב וצ ןביוהעגנָא עװקסָאמ ןיא ןעמ

 יד ןופ רעטייל יד ןופ רענייא ןרָאװעג זיא ינרַאשט לאינד .ןעמייה-רעדניק

 ,ןלוש-סקלָאפ עשידיא ןוא ןעמייה-רעדניק עשידיא עטעדנירגעג-יינ עקיזָאד

 טימ ןעגניז וצ רעדיל עשידיא ןעלעפ סע זַא ,ןעזעגמורַא רעבָא ךיז טָאה רע

 ַא ,רעדיל עשידיא ןופ ןטסקעט קיצפופ ַא ןבילקעגפיונוצ רע טָאה ,רעדניק יד

 לָאז רע ץלעגנע וצ ייז טימ טדנעוועג ךיז טָאה ןוא ,ענעגייא ענייז ךס

 ,קיזומ ןביײרשנַא

 רָאטיזָאּפמָאק רעשיסור:שידיא רעטבַאגַאב-ךױה רעד ךיז טָאה;

 -בלַאה ןוא עקידװעליּפש-בלַאה יד ןיא ןבעל ןוא בייל טימ ןַאטעגנײרַא

 יז טָאה רע ןוא רעדיל-ץנַאט ןוא-ליּפש יד ןופ ןטסקעט עכעלמיטסקלָאפ

 .סעידָאלעמ ענעגייא ענייז טימ ןריצַאב וצ ןביוהעגנָא

 קיטכיר טשרע לעגנע שטירטימיד ילוי זיא טלָאמַאד זַא ,ביולג ךיא,

 ןוא דיל-סקלָאפ ןשידיא םעד ןופ וויטימירּפ םעד ךרוד ןרָאוװעג ןביוהרעד

 יד .ןוגינ:סקלָאפ ןשידיא םעד ןופ קיטסימ רעטלַארוא רעד וצ דיל-רעדניק
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 סיוועג זיא רעדיל-רעדניק קיצפופ ענעי רעביא ענייז טעברַא עשירעפעש

 םיא טָאה רעכלעוו .ןּפַאטע עטסקיטכיוו יד ןופ רענייא ץלעגנע רַאפ ןעוועג

 רענערָאװעג:טמירַאב ןייז וצ ןביהרעד רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ

 טָאה "המיבה, יד סָאװ ,"קובידה , סיײקסנַא .ש וצ עיציזָאּפמָאק רעשילַאקיזומ

 ,גלָאפרעד ןקיזיר ַאזַא טימ טריפעגפיוא

 גנוטעברַאַאב ס'לעגנע ןיא רעדיל-רעדניק עשידיא קיצפופ עקיזָאד יד,

 ןוא ןלוש-סקלָאפ עשידיא יד ןיא רָאנ טשינ רעלוּפָאּפ ןרָאװעג דלַאב ןענייז

 רעשידיא ץנַאג רעד ןופ ןענָאלַאס יד ןיא -- וליפא ךיוא רָאנ ,ןעמייה רעדניק

 ",עוװקסָאמ ןופ ץנעגילעטניא

 לאוי זיא ,דיל:רעדניק ןשידיא ןופ טיבעג ןפיוא ךיוא זַא ,סע טסייה

 עלַא ןיא יו ,רענַאיּפ רעד ךיוא רָאנ ,רעפַאש רעד רָאנ טשינ ןעוועג לעגנע

 רע טָאה רעבירעד ןוא .קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ ןגייווצ ערעדנַא

 רעשידיא רענרעדָאמ רעד ןופ רעטָאפ רעד ןרעוו וצ ןפורעגנָא ןעוועג הכוז

 זיא רע .טנידרַאפ רשכ ךיז ןעמָאנ ןקיזָאד םעד טָאה רע .קיזומ ןוא הניגנ

 טַאהעג ןיוש טָאה ןוא ,רָאי 55 ןופ רעטלע ןיא לארשי ץרא ןייק ןעמוקעג

 .טיבעג ןעשילַאקיזומ ןפיוא טעברַא רָאי קיסיירד ןופ דרָאקער ַא ךיז רעטניה

 ,רָאי 58 ןופ רעטלע ןיא זנוא ןופ ןרָאװעג ןסירעגקעוװַא זיא רֶע סָאװ דָאש ַא

 רע סָאװ רָאי יירד עטצעל יד .זנוא ןבעג וצ ליפיוזַא טַאהעג ךָאנ טָאה רע

 ,םעד ףיוא תודע ןגָאז ,לארשי ץרא ןיא טכַארברַאפ טָאה

 זיא ךס ַא .קעװַא טלעוו רעד ןופ זיא לעגנע טניז ןרָאװעג זיא רָאי 5

 ןופ ןרָאוװעג טיירפַאב זיא לארשי ץרא .ןרָאוװעג ןפָאלרַאפ טייצ רעד רַאפ

 עשידיא יד ואוו -- לארשי תנידמ ןעמוקעגפיוא זיא סע ןוא טַאדנַאמ ןשילגנע

 לעגנע לאוי ןעמָאנ רעד ןוא ןרעוו ןביוהרעד רעמ ךָאנ טעוו קיזומ ןוא הניגנ

 ! תורודל ןביילב טעװ

 .י .נ ,1952 ,"לַאנרושז ןגרָאמ,
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 ןוא טרָאװ עקיד'הליפת סָאד
 ליפעג רעקיד'הליפת סָאד

 ל"ז םהרבא-םייח ןטַאט ןיימ טעמדיוועג

 ליפעג רעקיזָאד רעד זַא רעבָא ,ליפעג עקיד'הליפת סָאד ןעמוקעג

 טשינ ןוא .גָאט רעד יו רָאלק זיא סָאד ,םירעדעג ענייז ןיא ףיט טגיל

 רעד סָאװ ןליפעג עטסקרַאטש יד ןופ רענייא ךיוא זיא רע ,ןיילַא סָאד זיולב

 םייב ןבעל ןיא ןטנעמָאמ עסיוועג ןיא זַא ,ןגָאז ךיוא ןעק'מ .טגָאמרַאפ שטנעמ

 טביילב ןוא ,ןליפעג ערעדנַא עלַא ליפעג סָאד טָא טקעטשרַאפ ןשטנעמ

 טײג שטנעמ רעקידעבעל רעדעי זַא ,רָאלק זיא ךיוא ."דירַאי, ןפיוא רענייא

 ,טשינ רעדָא זעיגילער זיא רע יצ ,טנעמָאמ ַאזַא ךרוד

 ךיוא טָאה ליפעג רעקיד'הליפת רעקיזָאד רעד זַא ,ךעלריטַאנ זיא

 סיואכרוד ןענעז סָאד זַא ,טלַאה ךיא .טרָאװ עקיד'הליפת סָאד ןריובעג

 ןיא ,ןצרַאה ןפיוא ןשטנעמ םייב ךיז ןעניפעג סָאװ ,ןליפעג ענערָאבעגניײא

 טרעוװ רֶע רעכלעוו טימ ןליפעג ערעדנַא ךס ַא יו טקנוּפ -- המשנ רעד

 סָאד ױזַא יו ןוא ןעוו ,ןגָאז וצ טַארוקַא רעווש ךיוא זיא סיוועג .ןריובעג

 ןשטנעמ םעניא טָאה רע ןעוו ןוא ןרָאװעג ןריובעג זיא טרָאװ עקיד'הלפת

 רעד :רָאלק זיא סנייא .ליפעג עקיד'הליפת סָאד ןדײלקַאב וצ ןביוהעגנָא

 םייב "הלכ-ןתח, עקיזָאד יד ןשיווצ ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא סָאװ "ךודיש,

 רעדָא ,םורפ זיא רענייא יצ :לָאמַאכָאנ -- ןעוועג "הפי-הלוע , טָאה ,ןשטנעמ

 ,טשינ

 רָאנ ,ללכ ןופ ןעמָאנ ןיא טשינ ָאד דער ךיא זַא ,ךיא ףרַאד ןגָאז

 טניימ "ךודיש , רעטשטנעבעג רעקיזָאד רעד סָאװ :ןײלַא ךיז ןגעוו סיואכרוד

 ףיוא זיא טייקידע'נתוחמ ענעגייא ןיימ סיורג יוו -- רימ רַאפ ךעלנעזרעּפ

 ..."הנותח-רעקידנליפ , רעקיזָאד רעד

 ױזַא יו ןוא ןעוו ,ןגָאז טַארוקַא טשינ ןעק רענייק ,טקרעמַאב ןיוש יו

 סייו ךיא רעבָא ,"ךודיש  רעקיזָאד רעד ןעמוקעג ןשטנעמ םוצ זיא'ס

 יו ,סע קניידעג ךיא .טימעט'רעד םיא בָאה ךיא ױזַא יו ןוא ןעוו טמיטשַאב

 ךיא טלַא יו ןגָאזסיױא טשינ ךייא לע ךיא .טריסַאּפ ןטכענ טשרע טלָאוװו סָאד

 לעװ ךיא זַא ,ןלעטשרַאפ ןילַא ךיז טנעק ריא רעבָא ,ןעוועג טלַָאמעד ןיב

 ןשטנעמ םוצ זיא'ס ױזַא יוװ ןוא ןעוו ,ןגָאז טשינ טַארוקַא ןעק רעניי 0
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 ףיוא ןפָאלשעג טשינ ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ןעוועג זיא סָאד זַא ,ןלייצרעד ךייא

 .עלעטעב-שרעדניק לעיצעּפס ןיילק ַא ףיוא רָאנ ,טעב רע'תמא ןייק

 ַא ןוא רערָאלק ַא ןעוועג ןָא דימת ןופ זיא ,ןקנַאד וצ טָאג ,ןורכז ןיימ

 עז טָא זיא .טלַא רָאי יירד ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ןכַאז קניידעג ךיא ;רעפרַאש

 יד תודע ןגָאז סָאד ,רעטסניפ זיא ןסיורד ןיא ,ריקלַא ןלעקנוט ַא ןיא ךיז ךיא

 ַא ןיא טליהעגנייא זיא לטעטש עצנַאג סָאד .רעטסנעפ ענעגנַאהרַאפ-בלַאה

 רעדָא ,טייצ-טסברַאה ךיוא טניימ סָאד ןוא -- טייצ-לולא זיא'ס .ףָאלש ןפיט

 ןיא טסברַאה רעד .ענשעווָאלס ןיא זנוא ייב ןגָאז טגעלפ'מ יוװ ,ןעיסָא

 ןיוש ןעמ טָאה רעמייב יד ןופ ןטכורפ יד .רעירפ ַא זיא ,עודיכ ,עניַארקוא

 יד .ןרעייש יד ןיא ליטש ןגיל רעדלעפ יד ןופ תואובת יד ןוא ,ןעמונעגּפָארַא

 טכענ יד .טליהעגסיוא ןוא טעקַאנ ןיוש ןעייטש ןענַאטשַאב יד ןוא רענעטרעג

 ךעלעטניוו יד ןוא .ערעגנעל ךיוא רָאנ ,ערעליק זיולב טשינ ןיוש ןענייז

 יד .ןעוועג טציא זיב ןענעז ייז יו ,עקידנעשטשַאל ןייק טשינ רעמ ןיוש ןענעז

 טימ טקעדעגוצ טגיל ןעמ וא טכַאמעגוצ ןענעז רעביטש יד ןופ רעטסנעפ

 ,סערדלָאק

 ץעגרע ןופ :טּפַאכעגפיוא ךיז ךיא בָאה לָאמַא טימ .ןפָאלשעג ןיב ךיא ...

 רדח רעטייווצ רעד ןעוועג זיא "ץעגרע , רעד .גנַאזעג ַא טרעהעג ךיז טָאה

 סָאװ ,גנַאזעג רעכעלנייוועג רעד ןעוועג טשינ זיא סע .ריקלַא ןבעל ךיילג

 ואוו ,קרַאמ םענופ ךיז ןגָארט ןרעה טפָא טכענ:רעמוז יד ןיא געלפ ךיא

 ןסיורג ַא ףיוא טצעזעגסיוא ןסעזעג ןענייז סעסקיש טימ םיצָאקש סעּפוק

 טימ -- רעדיל עקיצרַאה עשימייה ןעגנוזעג רָאכ ַא ןיא ןעמַאזוצ ןוא ןייטש

 זיא סָאד ,ןיינ .רבא ןדעי ןיא ןעגנַאגעצ שממ ךיז זיא'ס זַא ,ליפעג ַאזַא

 רעירפ בָאה ךיא סָאװ ,גנַאזעג ַא -- ןימ רעדנַא ןַא רָאג ןופ גנַאזעג ַא ןזעוועג

 סָאד ןוא עלעצעק ַא יו ליטש ןגעלעג ןיב ךיא ...טרעהעג טשינ טלָאמעד זיב

 ךיא ...רעמייב ןופ קָאס יוװ ןסָאלפעג זיא רדח ןקיאייברעד םענופ גנַאזעג

 רעייז ךיא בָאה טלָאװעג ןוא ;וליפַא ךיז ןָאט-וצ-ריר ַא טַאהעג ארומ בָאה

 ןיימ ןעוועג זיא סָאד זַא .טרָאד טגניז סע רעוו ןָאט קוק ַא ןײגּפָארַא קרַאטש

 ןגָאז ןייג וצ ךיז טיירגעג גָאטרַאפ ןבָאה סָאװ ,םיררושמ ריפ ענייז טימ עטַאט

 וצ גנוי וצ ןעוועג ךָאנ ךיא ןיב סָאד ,זיולק רעלבָאנרעשט רעד ןיא "תוחילס,

 זיא רימ רעבָא ,טסואוועג עי ךיא בָאה ןופרעד "סעּפע , ,טסייה סָאד .ןסיוו

 ןיימ טרעהעג רעירפ ןיוש בָאה ךיא .ןינע רעד טרעלקעגפיוא וצ ןעוועג טשינ

 ךימ טָאה גנַאזעג סָאד .םיררושמ ןָא ,ןײלַא רעבָא ,דומע םייב ןענווַאד ןטַאט
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 ,"ל'חומ , ןגנוי ןיימ רַאפ קרַאטש וצ ןעוועג זיא רע :ט'רוכיש'רַאפ ןצנַאגניא

 ...ןֿפָאלשעגניײא קירוצ "תורכיש , רעד ןופ ןיב ךיא ןוא

 טשינ ןיוש ךימ טָאה ,םיררושמ יד טימ גנַאזעג סנטַאט ןיימ ןופ םעט רעד

 ןכָאנ זיא רעניימ עטַאט רעד ןעוו ,ירפרעדניא ןגרָאמ ףיוא .,טזָאלעגּפָא

 ןיב ,ןסײבנָא ןסע טצעזעג ךיז טָאה ןוא לוש רעד ןופ ןעמוקעג םײהַא ןענווַאד

 זַא ,ןטעב ןיא ןטלַאהעג םיא ייב ךיז בָאה ןוא םיא ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ ךיא

 טערט ךיא סָאװ טכַאלעג טָאה עניימ עמַאמ יד .ןעגניז ןענרעל ךימ לָאז רע

 טעװערָאהעגנָא גונעג טָאה רע ,ןטַאט םעד ור וצ זָאל :ןטַאט םענופ ּפָא טשינ

 ךימ ,הברדא ,טָאה רעניימ עטַאט רעד רעבָא .ריד ןָא תוחילס יד ייב ךיז

 רָאי ייווצ ןעוועג טשרע טלָאװ ךיא יו ,ךיז ייב ינק יד ףיוא טצעזעגקעװַא

 ,רעטרעוו טימ ןוגינ ַא סעּפע "ןלענקנייא , ןעמונעג רימ טימ טָאה ןוא ,טלַא

 זיא סָאװ ,רעטרעוו טימ ןוגינ ַא -- ןעמונעגרעביא ףכית בָאה ךיא סָאװ

 רענעדלָאג , רעד ןופ תישארב רעד ,גנַאזעג ןיימ ןופ תישארב רעד ןעוועג

 ...ןוגינ טימ טרָאוװ-הליפת ןופ ,טרָאוװ-הליפת טימ ןוגינ :ןופ "תופתוש

 רענעדלָאג;, רענעי ןופ תישארב רעד זיא ,רעגייטש ַא ,סָאװ ןופ

 ?ןענַאטשַאב ,טלענקעגנייא רימ טימ טָאה רעניימ עטַאט רעד סָאװ ,"תופתוש

 םענעי ןופ םעט םעד טשינ !טשינ לָאמנייק ?ןסעגרַאפ לָאמַא סע ךיא לעוװו

 ,ןיינ !"םירפא יל ריקי ןבה, :רעטרעוו ענעי ןופ םעט םעד טשינ ןוא ,ןוגינ

 ...ןסעגרַאפ טשינ רעטרעוו יד טימ ןוגינ םענעי טָא ךיא לעװ לָאמנייק

 ןענייז טירט עניימ .ןפָאלעגּפָא ןיוש טלָאמעד טניז ןענייז ןרעסַאװ ךס ַא

 טָא קנַאד ַא -- טלעוו רעד ןופ סעקשזעטס ענעדישרַאפ רעביא טייזרַאפ

 ,ןבעל רערָאג ןיימ ,םעטָא ןיימ ןרָאװעג זיא סָאװ ,גָאטרַאפ ןכעלקילג םענעי

 ןיימ ןרָאװעג זיא ןוגינ רעד .המשנ ןיימ וצ לסילש רעד -- ךיא ןיימ

 יאדװַא .סוגסיוא:ץרַאה ןיימ -- טרָאװ:הליפת סָאד ןוא ,רעטיײלגַאב

 ןוגינ םוצ רעבָא ,טרָאװ-דיל טימ ןוגינ טרָא ןקיטכיוו ַא רימ ייב טמענרַאפ

 טרָאװ:-דיל טימ ןוגינ ןעוו טייצ רעד ןיא .טשינ סע טמוק טרָאװ-הליפת טימ

 -ץרַאה רענייר -- טרָאוװ-הליפת טימ ןוגינ זיא ,גנַאזעג רענייר רימ ייב זיא

 רעד ףיוא ייטש ךיא ןעוו ,טקידירפַאב קרַאטש ךיז ליפ ךיא .סוגסיוא

 -- רעד וצ רעבָא ,ליומ ןיא טרָאוװ:דיל ןוא ןוגינ ןטימ עניב-טרעצנָאק

 ייטש ךיא זַא יוװ ,טייקיד'שפנה:תוכּפתשה ,טײקטריטלַאזקע ,טייקנביוהרעד

 ,ךיא ליפ ָאד .טשינ סע טכיירגרעד ,טרָאוװ-הליפת טימ ןוגינ ןטימ דומע םייב
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 םעטָא םעד ליפ ךיא ;"למיה םענופ ץיּפש , םעד ןָא-ריר ךיא זַא ,שממ-לעוּפב

 ... "הלעמ-לש-הילמּפ , םוצ ןָא גָאלש ךיא זַא ןוא ,"הניכש , רעד ןופ

 דלַאװג טימ ליוו ןוא דומע םייב ייטש ךיא זַא ,טפערט לָאמנייא טשינ

 ןוגינ םענופ ןעמַאלפ עסייה יד ןופ ןרעוו וצ טנערברַאפ טשינ ,ךיז ןעמיוצ

 ךיוא :סרענעש .ןזײװַאב טשינ ןפוא םושב סע ןעק ןוא ,טרָאװ-הליפת טימ

 רעד ףיוא טרָאװ:הליפת טימ ןוגינ ַא גניז ךיא ןעוו וליּפַא טלָאמעד

 ױזַא -- טרעצרַאפ ןצנַאגניא רעוו ךיא זַא ,ךיא ליפ ,עניב-טרעצנָאק

 ..י."ךודיש םענעדלָאג, ןקיזָאד םענופ ךיא ןיב ט'פושיכ'רַאפ

 ,רעפיט ,רעקרַאטש רעמ ךס ַא "ףושיכ , םעד טָא רימ ףיוא ךיא ליפ טרפב

 םינוגינ עקיד'מיארונ:םימי יד םורָאװ ! םיארונ-םימי -- רעקידנ'רוכיש'רַאפ

 ַא טימ ,רעייפ ןשילעה ַא טימ שממ ןָא ךימ ןדניצ סָאװ ,ןימ םעד ןופ ןענייז

 קידנקוק טשינ .םעד רַאפ רעטרעוו ןייק טשינ בָאה ךיא סָאװ ,תורכיש-טעבעג

 ךיא יו רעבָא ךיא ליפ ,םיללּפתמ טימ טקַאּפעגנָא זיא לוש יד סָאװ ,םעד ףיוא

 ןמיטניא ןַא ףיוא ןוא ןײלַא רענייא םלוע לש ונובר ןרַאפ ןענַאטשעג טלָאװ

 ..."עטבילעג, ַא וצ טדער ןעמ יוװ ,םיא טימ "טדערעגכרוד , ךיז ןפוא

 טימ ןוגינ רעד טּפיוהרעביא ,ליפעג:-טעבעג רעד זַא ,טשינ ךיא גָאז

 טגָארט רענייא רעדעי זַא רעבָא ,ךיילג ןשטנעמ ןדעי ייב זיא ,טרָאוװ-הליפת

 ייב זיא םעד ןגעוו ,ךיז ייב ןצרַאה ןיא ןפוא ןרעדנַא ןַא רע דָא ַאזַא ףיוא םיא

 ,וליפַא שטנעמ רעטסנברָאדרַאפ עמַאס רעד .ןַארַאפ טשינ קפס םוש ןייק רימ

 רע ןעוו זיא ,ןשטנעמ ַא טע'גרה'עג טָאה סָאװ ,רעדרעמ ַא ןפורנָא רימָאל

 יצ ,הילת רעד רַאפ ףָארטש רעטנידרַאפ ןייז טימ םינּפ-לא-םינּפ ךיז טניפעג

 ןיא ליפעג:טעבעג סָאד וויטקניטסניא ךיז טקעוװורעד ,טיוט טרָאס רעדנַא ןַא

 ,וליפַא טסיעטַא ןטסערג ןטימ ךיוא טריסַאּפ ,רעכיז ךיא ןיב ,סָאד ןוא .םיא

 ,,,ליפעג רענערָאבעגנייא ןַא סיואכרוד זיא סָאד ,טגָאזעג ןיוש יוװ ,לייוו

 רעדָא םיברב יצ ,ןָאט:הליפת ןעק סָאו ןשטנעמ םעד זיא ליואוו

 ןצרַאה ןיא ףיט יצ לוק ןפיוא ,ליטש רעד ןיא רעדָא ךיוה רעד ןיא ,תודיחיב

 ַא ןיא ,דחוימ-רדזח ַא ןיא רעדָא לוש ַא ןיא ,ןוגינ ַא ןָא יצ ,ןוגינ ַא טימ ,ריז ייב

 םי ןפיוא ,רעלעק ַא ןיא רעדָא לייה ַא ןיא ,דלַאװ ַא ןיא ץעגרע רעדָא דלעפ

 .,.טשינ קוליח ןייק זיא סָאד -- םעדיוב ַא ףיוא רעדָא

 ָאקיסקעמ ,1952 ,30 ,ּפעס ,"עמיטש יד ,
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 טפול רעד ןיא ןעגנַאלק

 ןורחַא ףסוי ןגעוו

 סע ןוא ץיז ךיא .רעטצנעפ ענעפָא עסיורג ייווצ יד ךרוד ןיירַא

 -טסעפקערב, םַארגָארּפ-גנילביל ןיימ וצ ןייא ךיז רעה ןוא קיטשירפ

 ףיוא קיזומ רעשיסַאלק ןופ םַארגָארּפ ַא ,(עינָאפמיס-קיטשירפ) יינַאפמיס

 ,סרעטסעקרָא עשינָאפמיס עטסטמירַאב-טלעוו יד ןופ טליּפשעג ,סדרָאקער

 קרָאיײוינ, יד סָאװ ןטנעגיריד עטסטנענימָארּפ יד ןופ גנוטייל רעד רעטנוא

 ןײרַא בוטש ןיא טגניירב ,"רַא ,סקע ,ויק ,ילעבָאד , עיצנַאטס ָאידַאר "סמייט

 ןיינ זיב טכַא ןופ ,רָאי קידכעלייק ץנַאג ַא ,ךָאװ רעד ןיא גָאט ןדעי

 .ןגינעגרַאפ ןכעלנייוועגרעסיוא ןופ העש ַא -- ,ירפרעדניא

 תחנ ַא זיאס ןכלעוו טימ ,םארגָארּפ םעד טָא ךרוד ןטלעז זָאל ךיא

 !ןייז טשינרָאג ןעק לומיטס רערעסעב ןייק .טעברַא גָאט םעד ןבײהוצנָא

 ,קיזומ עשיסַאלק עטוג ןרעה ןופ יא :עטלּפָאד ַא זיא האנה יד זַא טרפב

 ןופ טריפעגנַא ,ןזָאוטריװ ןוא סרעטסעקרָא עקיגנַאר-טשרע ןופ טליּפשעג

 על'הנח סָאװ ,קיטשירפ ןקַאמשעג ַא ןסע ןופ יא ,ןטנעגיריד עטמירַאב-טלעוו

 עקיד'היחמ ,עטכָאקעגפיוא-טוג ַא ןּפוז ןופ סרעדנוזַאב ,טיירגעגוצ טָאה

 !עװַאק עלעּפעט

 ןכלעוו טימ טימעג ןיימ רַאפ ןטסָאמעגנָא יו זיא ,םַארגָארּפ עקיטנייה יד

 "רעדנואוו ךיז טסיג ןוז-ןגרָאמירפ עשירפ יד .ןענַאטשעגפיוא טנייה ןיב ךיא

 "מיס עטרעפ סיקסוװַאקיַאשט ןופ ןעגנַאלק יד טימ טשרעוצ :ףיונעצ ךעל

 "ערבעה :קרעוורעטסיימ רעניילק ס'נורחַא ףסוי טימ ךָאנרעד ןוא עינָאפ

 רענָאדנַאל םעד טימ ן'צפח ַאשַאי ןופ טליּפשעג טרעוו סָאװ ,עידָאלעמ עשיא

 יד .םעהשטיב סַאמָאט רעס ןופ טריגיריד ,רעטסעקרַא ןשינַאמרַאהליפ

 רַאפ טבעל סע .ךימ ןעמענעצ עיציזָאּפמָאק ס'נורחַא ןופ רענעט עקיצרַאה

 ךס ַא ךיז ןבָאה רימ .טנעקעג טוג ױזַא בָאה ךיא ןעמעוו רבחמ רעד ףיוא רימ

 זיא רע ואוו ,דואווילַאה ןיא ייס ןוא קרָאי וינ ןיא ייס ןפָארטעג לָאמ

 ,ןברָאטשעג

 שדוח םענעגנַאגרַאפ םעד :בייל ןיימ ךרוד טייג רעטיצ רעליטש ַא

 יָאּפמָאק רעשידיא רעלופטנַאלַאט רעד טָא טניז ,רָאי ןיינ ןרָאװעג זיא ,לירּפַא

 טקוק למיה רערעטיול ַא .ןוז-ןגרָאמירפ רעשירפ טימ לופ זיא רדח רע ד
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 ןוא ןעגנַאגעגקעװַא טלעוו רעד ןופ זיא ,שטנעמ רעכעלרעדנואוו ןוא רָאטיז

 ןגעוו טרָאװ ןייק טנַאמרעד ןעוועג טשינ ץעגרע ןיא זיא'ס .טשינרָאג --

 לפיוו .עסערּפ רעשידיא רעד ףיוא קיסָארדרַאפ סע זיא טּפיוהרעביא .םעד

 ערעזנוא ץעגרע ןענייז ואוו ?טַאהעג סע רימ ןבָאה ,רעגייטש ַא ,ס'נורחַא

 ןשידיא ןטמירַאב ַא ןופ קנעדנָא רעד זיא ?ןלַאנרושז עשירַארעטיל עשידיא

 זיב רעטסנעעזעגנָא עמַאס רעד ,שידיא ףיוא ּפָארט ןטימ ,רָאטיזָאּפמָאק

 ןשידיא זיא סע ןכלעוו ןופ קנעדנַא רעד יווװ ,בושח רעקינייוו ,טציא

 ץלַא ךָאנ ,ןַאמָאר ַא ,עלעווָאנ ַא רעדָא ,גנולייצרעד ַא ,דיל ַא זיא !? רעביירש

 ןייז וצ רועיש רעד זיא ןענַאװ זיב ?קרעוו שילַאקיזומ ַא ןופ רעכעה זנוא ייב

 ...?קידלטעטשניילק

 ,דואווילָאה ןופ ןעוו ,19423 לירּפַא ןט-29 םעד סע זיא ןעוװעג

 רעד ,זורחַא ףסוי זַא ,העידי עקידרעיורט יד ןעמוקעגנָא זיא ,עינרָאפילַאק

 יד .ןברָאטשעג זיא ,רעליּפש-לדיפ ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעשידיא רעטמירַאב

 ןפיט ַא ןפורעגסױרַא טָאה ןוא טרעטישרעד ןעמעלַא טָאה סעיינ עקיזָאד

 .טלעוו רערָאג רעד ןיא ןוא עקירעמַא ןופ ןזיירק עשילַאקיזומ יד ןיא רעיורט

 עשידיא יד ןיא ,ןדיא ןשיווצ רעיורט רעד ןעוועג זיא רעפיט ךָאנ רעבָא

 זיולב טשינ זיא רע .רעייט ןעוועג זנוא זיא ןורחַא ףסוי .ןזיירק עשילַאקיזומ

 עקיטכערּפ ןפַאשעג טָאה רע .רָאטיזָאּפמָאק רעלופטנַאלַאט טסכעה ַא ןעוועג

 ןעמָאנ ןייז .רָאי קילדנעצ רָאּפ עטוג ַא ןופ ףיול ןיא סעיציזָאּפמָאק עשידיא

 ךיוא רָאנ ,עטנעַאנ ןוא ענעגייא ןשיווצ זיולב טשינ טסואווַאב ןרָאוװעג זיא

 ,טלעוו רעשידיא-טשינ רעד ןיא

 סיואכרוד ַא ,רעלטסניק רעשידיא סיואכרוד ַא ןעוועג זיא ןורחַא ףסוי

 ןעגנופַאש עשילַאקיומ ענייז ןיא טָאה סָאװ ,רָאטיזָאּפמָאק רעשידיא

 ,ןוגינ ןשידיא םעד ,ןָאט ןשידיא םעד ,גנַאלק ןשידיא םעד טכַארבעגסױרַא

 -סקלָאפ ,חסונ-שרדמ-תיב ,ןטנעמעלע עלַאּפָארט יד ,וויטָאמ ןשידיא םעד

 טשינ ךיז טָאה רע .ךָאנ ןוא רעגייטש ןשינזח ,ןטסוג עשי"דיסח ,רענעט

 -שידיא ןייז ךרוד טכוזעג רָאנ ,טייקשידיא ןייז טימ ערעדנַא יו ןטלַאהַאב

 ,קרעוו עשילַאקיזומ ענייז ןיא טלעוו רעד רַאפ ךיז ןקעלּפטנַא וצ טייק

 .ערענעלק ןוא ערעסערג

 זיא סָאװ ,ַאקסָאדַאוװענ עזָאר עסעטעָאּפ רעד טימ ךערּפשעג ַא ןיא

 ךיז ןורחַא ףסוי טָאה ,"רעפמעק ןשידיא , רעקרָאי-וינ ןיא טקורדעג ןעוועג

 :טקירדעגסיוא
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 יד טימ ייר רעד ןיא קיזומ עשידיא רעזנוא ןלעטשקעװַא ןזומ רימ,

 םעד ןגָאמרַאפ רימ ןוא ,רעקלעפ ערעדנַא ןופ ןעגנופַאש עלַאנַאיצַאנ

 ,"וצרעד לַאירעטַאמ

 ןשידיא ןטימ ,טסייג ןשידיא ןטימ טּפַאזעגנָא ןעוועג זיא ןורחַא ףסוי

 טכַארבעגסױרַא טרעוו ןעגנופַאש ענייז ןיא ,ןליפעג עשידיא טימ ,טימעג

 רעד .טייקטסואווַאב-ליצ ןוא טסייג רעשידיא רעד ,עלַאנָאיצאנ-ףיט סָאד

 טָאה רע .ןוקית ןשילַאקיזומ ַא ןעמוקַאב םיא ךרוד טָאה רעטקַארַאכ רעשידיא

 ןיא .ךַאילש ןטיירב ןפיוא טריפעגסורַא רעטשרע רעד גנַאלק ןשידיא םעד

 רעד ,תוהמ רעשידיא רעד ּפָא רָאלק ךיז טלגיּפש סעיציזַאּפמָאק ענייז עלַא

 ,טלעוו רערעסעב ַא ןיא ןביולג רעפיט

 ןוא ָאנַאיּפ ןוא לדיפ רַאפ עידָאלעמ עשיאערבעה עטנָאמרעד-רעירפ ןייז

 עטשרע ענייז ןופ ענייא זיא סָאװ ,רעטסעקרָא ןוא לדיפ רַאפ ךיוא

 -לדיפ עטסערג יד ןופ ןרָאװעג טליּפשעג זיא ,ןעגנופַאש עשילַאקיזומ

 עטסמירַאב ןוא עטסנייפ יד ףיוא ,סרעטסעקרָא עשינָאפמיס ןוא ןזַאוטריוװ

 רעד ןרעה ךיז טזָאל ריא ןיא .טלעו רעד ןופ סעניב-טרעצנַאק

 רעשידיא רערעדנוזַאב רעד ,ליטס רעשידיא ,חסונ רעשידיא רעקיטרַאנגיײא

 ןלעודיווידניא ןייז טכַארבעגסױרַא ךיוא טָאה רע ןוא ,טסייג רעשידיא ,םטיר

 .רעטקַארַאכ ןשילַאקיזומ

 -טָא רַאפ ,עיציזָאּפמָאק רעקיטכערּפ רעקיזָאד רעד-טָא רַאפ ןלַאוװק יד

 טָאה רע סָאװ ,ןוגינ ַא ןופ ןעמונעג ןורחַא טָאה ,גנופַאש רעטנַאילירב רעד

 םיא טָאה סע .לביטש-שידיסח ַא ןיא ,לוש רעװעשרַאװ ַא ןיא טרעהעג לָאמַא

 ,טלָאמעד טָאה רע .ןביירשוצנָא סע העש רעבלַאה ַא ןופ רעקינייװ ןעמונעג

 עקיזָאד יד זַא ,טכַארטעג טשינ ,רָאי קיצנַאװצ ןוא ףניפ ןופ רעטלע ןיא

 רעצנַאג רעד רעביא ןכַאמ טמירַאב םיא טעוװ ענייז עיציזָאּפמָאק "עניילק,

 ,טלעוו

 ןעמוקעג זיא עיציזָאּפמָאק יד טָא ױזַא יו ,ןבעגוצרעביא ָאד יַאדכ זיא סע

 .ןבעל םוצ

 ןופ רעטָאפ רעד ,לעגנע לאוי רָאטיזָאּפמָאק רעשידיא רעטמירַאב רעד =

 ןשיווצ רעוט עטסוויטקַא יד ןופ רענייא ןוא ,קיזומ רעשידיא רענרעדַאמ רעד

 זיא סָאװ ,"קיזומ רעשידיא רַאפ טפַאשלעזעג, רעטמירַאב-שירָאטסיה רעד

 טגיילעגרָאפ טָאה ,גרוברעטעּפ ןיא 1908 רָאי ןיא ןרָאװעג טעדנירגעג

 וצ ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא ,עיציזַאּפמַאק עשידיא ַא ןביײרשוצנָא ןע'נורחַא
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 ןגעוו טנָאמרעד ךיז טָאה רע ?ןעגניירב םיא רע לָאז סנױזַא סָאװ ,ןטכַארט

 ,טייהדניק ןייז ןיא טרעהעג לָאמַא טָאה רע סָאװ ,םינוגינ עשידיא ײלרעלַא

 טרָאד רע טגעלפ טפָא ,שרדמ-תיב ןיא ןעמענטימ םיא טגעלפ עדייז ןייז

 ,םינוגינ עשידיסח ךס ַא ךיוא ,ּפָארט ןטימ הרות יד ןענעייל סָאד ץוח ַא ןרעה

 -םילהת ,תואחסונ ענעדישרַאפ ,ןטסוג ײלרעלַא ,ךעל'רמז ענעדישרַאפ

 ןוגינ ןשידיסח ַא ןופ ןעגנורענירעד יד-טָא .סרעגייטש עשי'נזח ןוא ןעגנַאזעג

 ןענעז ,ןכירטש ערעדנַא ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ןטנעמעלע עלַאּפָארט יד ןוא

 .עידָאלעמ רעשיאערבעה רעד ןיא ןרָאװעג טבעוועגנײרַא ןוא טלדנַאװרַאפ

 ךיוא ךָאנרעד רע טָאה ןכירטש:טנורג ןוא ןטנעמעלע-טנורג עקיבלעז יד

 .ןעגנופַאש עשילַאקיזומ ענייז ןופ ייר רעצנַאג ַא ןיא טלקיװטנַא

 סלַא ,ּפָארט רעד .ּפָארט רעזנוא ןופ ןטלַאהעג קרַאטש טָאה ןורחַא ףסוי

 זיא ,קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ ךירטש-טנורג סלַא ,טנעמעלע-טנורג

 רעדעי ייב ןענַאטַאב רדסכ טגעלפ רע .ןבױלג רעפיט ןייז ןעוועג

 גונעג טשינ ךָאנ זיא ּפָארט רעזנוא ןופ טייקכייר עלַאנָאט יד זַא ,טייהנגעלעג

 ּפָארט ןופ סולפנייא רעד .זנוא ייב ןרָאװעג טצַאשעגּפָא ןוא טשרָאפעגסיױא

 רעטיירב רעד וצ ןעגנַאגרעד סָאמ רעסיוועג ַא ןיא קירוצ גנַאל ןיוש זיא

 ..ערעדנַא ךָאנ ןוא ווָאקַאסרָאק-יקסמיר ןופ סעיציזָאּפמָאק עקינייא ןיא ,טלעוו

 םוצ ןָא-טייהרעניילק ןופ ןרָאװעג טנייוועגוצ ױזַא רימ ןענייז זנוא ייב רעבָא

 רימ זַא ,'"ןוגיננ:הרדס, ןלַאינעג ךות ןיא רעבָא ,ןכַאפנייא ,ן'טושּפ

 ,טשינ רעמ םיא ןרעדנואווַאב

 ןייז ןופ ןוא טנַאלַאט ןשילַאקיזומ ס'נורחַא ןופ עטסקידנרעק עמַאס סָאד

 רעקיטכערּפ רעד ןיא רעטעּפש ןרָאי טימ טשרע ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ןפַאש

 ,ןעגנוריפפיוא-רעטַאעט עקיטכיוו עכלעזַא וצ ןבירשעג טָאה רע סָאװ קיזומ

 וצ ,"םשה שודיק , ס'שַא םולש וצ ,"וינעּפמעטס ,, ס'מכילע-םולש וצ יו

 וצ ןוא "הרובק רעד ךָאנ, סע'צרּפ וצ ,"דומחת אל, ס'נעדַאפדלָאג םהרבא

 ןוא עװקסָאמ ןיא רעטַאעט-הכולמ רעשידיא רעד סָאװ ,"גָאטרַאפ , ס'רעטייוו

 ערעדנַא ךָאנ ןוא ,קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט-טסנוק רעשידיא ס'צרַאוװש סירָאמ

 -ץרא ןוא עקירעמַא-םורד ןיא ,עינעמור ןיא ,ןלױּפ ןיא סרעטַאעט עשידיא

 ,טריפעגפיוא ןבָאה לארשי

 ערעדנַא ענייז ןפורעגסױרַא ךיוא ןבָאה גנורעדנואווַאב רעקינייוו טשינ

 -םלוג יד ,םיקידצ יד ןופ ץנַאט רעד ,עטיאוס-רעדניק יד יוװ ,זןעגנופַאש

 סעיציזָאּפמָאק לָאצ ַא ,ָאנַאיּפ ןוא לדיפ רַאפ סעטַאנָאס עכעלטע יד ,עטיאוס
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 -רעמַאק ,סָאטרעשטנָאק-לדיפ ענעטנַאילירב ייווצ ,רָאכ ןוא רעטסעקרָא רַאפ

 םעד ףיוא סעיצַאירַאװ עשינַאפמיס ,סעיציזַאּפמָאקדָאנַאיּפ עכעלטע ,קיזומ

 .ןעגנופַאש עשילַאקיזומ ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןוא ,"לילגה הנבי לא, ןוגינ

 -תלבק, קרעװ ןייז זיא ןעגנופַאש עלַא ס'נורחַא ןופ ןיורק יד רעבָא

 רעטסקיגָאװ עמַאס ןייז זיא סָאװ ,ליטס ןשידיא ןרעטיול םעד טימ ,"תבש

 רעטסקיטכיוו ןייז זיא סָאד .קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד וצ רעייטשוצ

 ךָאנ טָאה רע סָאװ ,גנופַאש עטסערג זייז ,גנוכיירגרעד עטסכעה ןייז ,וטפיוא

 ןשידיא םעד ןופ רעטסיימ ַא יו ָאד ךיז טקעלּפטנַא ןורחא .טזָאלעגרעביא ךיז

 ןקיזָאד ןיא .רָאטיזָאּפמָאק רעשידיא רעסיורג ַא רָאג יוװ ןוא גנַאלק ןוא ןַאט

 -נעמַאזוצ עשינַאמרַאה-ןייפ ךרוד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג ןענעז קרעוו

 עשידיא ,ןבעל שידיא תורוד ןופ השורי יד ,רענעט עשיטסימ עטבעוועג

 ןוא ןליפעג עשידיא עפיט ,ןשינעקנעב עשידיא ,ןעגנונעפָאה עשידיא ,ןדייל

 רעד ,טסוג רעשידיא רעד .ןעגנובעלרעביא-תולג ענעדישרַאפ ,ןביולג

 ןטימ רעגייטש ןקידריווקרעמ ַא ףיוא ףיונוצ ָאד ךיז טסיג סָאלעמ רעשידיא

 סע ,קרעוװ םענופ טײקיטרַאנגיײא יד ןענעקרעד גנירג ןעק דיא ַא .טסקעט

 עשידיא יד ןפוא ןשירעלטסניק ַא ףיוא סיוא טקירד סע לייוו ,סנייז זיא

 ,ןליפעג

 זיא רע .ןביולג ןלַאנָאיצַאנ ןשידיא-ףיט ַא טגָאמרַאפ טָאה ןורחַא ףסוי

 טקוקעג טשינ ,ןוחטב ןוא םזימיטּפָא ןשידיא ןטלַא םעד טימ טלעזַאב ןעוועג

 -טשינ ַא ןיא ,דמערפ רעד ןיא טבעלעג ןרָאי עגנַאל טָאה רע סָאװ םעד ףיוא

 ןופ ךירטש-טנורג רעד ,ןָאט-טנורג רעד ןעוועג זיא סָאד .הביבס רעשידיא

 ךיז ןזָאל ןכירטש עקיזָאד יד ,ןוויטָאמ עשילַאקיזומ ןוא ןעגנופַאש ענייז עלַא

 טָאה רע סָאוװ ,קיזומ ןייז ןיא םיא ייב ןענעקרעד קרַאטש סרעדנוזַאב

 עקילייה, סָאד ןופ גנַאזעג םעד ןיא "םשה שודיק ,, ס'שַא םולש וצ ןבירשעג

 ןשידיא ןיא ףיט ןעלצרָאװ ענייז טימ טקעטש ןוגינ רעקיזַאד רעד ."לרעדיינש

 ,ןטַאט ןייז ןופ השורי ַא ךיוא זיא ןוא עיצידַארט רעשידיא רעד ןיא ,ןבעל

 -הרוטפה רעקידי'תוקיתמ, רעד ,"םינזח ףיוא ןיבמ,, םעד ,ןגנמ רעיײדזַאל םעד

 ןיא) סוקרַאמ חסּפ ןבירשעג לָאמַא טָאה סע יו ,"רענווַאד-הליענ ןוא רעגָאז

 רע .ריע-ןב ַא ס'נורחַא ףסוי זיא סָאװ ,("טייהיירפ-ןגרָאמ , רעקרָאי-וינ םעד

 ,לדיפ ןייז ףיוא טליּפשעג טָאה ןורחַא עלעסָאי ןעוו, :זַא ,ןבירשעג ךיוא טָאה

 "םעטָא םעד ןטלַאהעגנייא לטעטש עצנַאג סָאד טָאה

 זַא ,ט'מולח'עג טשינ סיוועג טָאה ײדזַאל לטעטש עשיווטיל עניילק סָאד
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 -לדיפ ןסיורג ַא ןיא ןסקַאװסיױוא לָאמַא טעוװ ןורחַא עלעסָאי רעניילק רעד

 טנעקעג רשפא רָאנ טָאה סָאד .רָאטיזַאּפמָאק ןרעסערג ליפ ךָאנ ןוא רעליּפש

 ןייז ףיוא ןיבמ רעסיורג ַא ןעוועג זיא רעכלעוו -- ,עטַאט סעלעסָאי ןע'מולח

 רע ןוא לדיפ ןליּפש טנעקעג ךיוא ןײלַא טָאה רע .טנַאלַאט ןשילַאקיזומ סנוז

 | ...יבר רעטשרע ןייז ןעוועג זיא

 עטסנייפ ןוא עטסנייר ,עטסליטש יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ןורחַא ףסוי

 ךיז טָאה רע .טנגעגַאב בָאה ךיא סָאו סרָאטיזָאּפמָאק ןוא רעקיזומ עשידיא

 רעלעירעטַאמ ןייק ךָאנ ,טלעג ןייק ךָאנ ,דובכ ןייק ךָאנ טגָאיעג טשינ

 ןגנַאגעג רדסכ זיא רע ,טייקיליב ןטימעגסיוא טָאה רע .טייקכעלמעווקַאב

 ןשירעלטסניק ַא ,לַאע דיא ןַא ,ןבעל ןיא ליצ ַא טַאהעג טָאה רע .םָארטש ןגעק

 םעד טָאה רע .ןבעל ץנַאג ןייז ןטָארטעגּפָא טשינ זיא רע ןכלעוו ןופ ,לַאע דיא

 ענייז ןיא ןכעלקריוורַאפ םיא ןעזעג ךעלגעמ טייוו יו לַאעדיא ןקיזָאד

 ,קרעוװ עשילַאקיזומ

 ָאקיסקעמ ,1952 ,22 .ווָאנ ,"עמיטש יד;

 קילַאיּב ןמחנ םייח

 טײצרָאי ןט23 ןייז וצ

 ,ףיט רעד ןופ ,לוק-תב ַא

 .תורוד רַאפ ,גנַאזעג רעקיד'תורודיצ 0

 ,ןורכז ןרַאפ ,טרָאװ ַא

 ,ןצרַאה ןרַאפ ,גָאזעג

 ,ןרעטש ןרַאפ ,ברַאק ַא

 .עטכישעג רעד רַאפ ,ןכייצ ַא

 ,קלָאפ ןייז רַאפ ,שאה-דומע ןַא

 ,דיל ןשידיא-שיאערבעה ןרַאפ ,טכיל ַא

 .ןע'מי עפיט רעביא טנַאּפש סָאװ ,רענייא

 .ןקע עלַא ןיא ךייא טריפ סָאוװ ,ףיש ַא

 .רעביירש ןוא רעטכיד רַאפ ,סַאּפמָאק ַא

 ,רעעז ןרַאפ ,גיוא ןַא
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 ,גנַאלק ןרַאפ ,רעיוא ןַא

 ,איבנ ןרַאפ ,לעטשעג

 ,?טּפַאזעגנָא טכיל טימ ןוא םַאלפ טימ , זיא סָאװ ,רענייא

 ,המכח רַאפ ,ּפָאק ַא

 ,תופירח רַאפ ,חמ ַא

 .תונואג רַאפ ,לכש ַא

 .ןעּפ רעד רַאפ ,ליומ ַא

 ,"ןעמָארטש עקילַארטש ןוא ןע'מי עקימַאלפ , יו טזיורב סָאװ ,רענייא

 ,רענוד ןרַאפ ,לַאנקעג

 ,ץילב ןרַאפ ,רעקַאלפעג

 ,םערוטש ןרַאפ ,זיורבעג

 .עוַאל רעד רַאפ ,דָאזעג

 ,למיה ןרַאפ ,שער'עג

 .דרע רעד רַאפ ,רעטיצעג

 .רפוש ןרַאפ ,תועורת

 .תולג ןיא הניכש רעד רַאפ ,רעמָאיעג

 ,לרוג ןשידיא ןרַאפ ,גָאלקעג

 .רעייפ ןרַאפ ,ןערבעג

 ,םַאלפ ס'טָאג רַאפ ,דייש ַא

 ,הכרעמ רעשידיא רעשיגַארט רעד רַאפ ,ץפיז ַא

 ,קיטייוו ןוא רעצ ןשידיא ןרַאפ ,יוא ןַא

 ,דנואוו רעשידיא רעד רַאפ ,שזַאדנַאב ַא

 ,הלואג רעד רַאפ ,רעקעוו ַא

 ,ןטייצ עטוג רַאפ ,רעגָאזנַא ןַא

 ,רשוי רַאפ ,רענָאמ ַא

 ,םימחר ןוא הליפת רַאפ ,ןּפיל

 ,טסיירט ןוא ףָארטש רַאפ ,גנוצ ַא

 ,תוא ןרַאפ ,גנַאלקעג

 ."טוואורּפעגסיוא םערוטש ןופ ,טשטנעבעג ןוז ןופ , זיא סָאװ ,רענייא

 ,טכַאנ רעד רַאפ ,םמוד

 ,רָאיַאק ןרַאפ ,תלכת

 ,טכיל-נגרָאמירפ רעד רַאפ ,ןוז



 61 גנַאלק ןוא טרָאוװ

 .גָאט ןרָאלק ןרַאפ ,טייקטלעהעצ

 ,טנווָא ןליטש ןרַאפ ,למרומעג

 ,בייל ןרַאפ ,לירבעג

 .עלעפעש רעד רַאפ ,ליטשעג

 "ץרַאה טימ טָאג ןופ טפָארטשעג , זיא סָאװ ,רענייא

 ,טייקטכערעגמוא רעד רַאפ ,יירשעגיייוו

 .ןטקידײלַאב ןרַאפ ,רעצ

 ,ןטקירדרעטנוא ןרַאפ ,ןרָאצ

 .ןַאמירָא ןרַאפ ,ןייּפ

 ,הנמלא רעד רַאפ ,ןרערט

 ,םותי ןרַאפ ,ןייוועג

 .ןעמוטש ןרַאפ ,ץירקעג

 ."טסייג טימ טָאג ןופ טשטנעבעג , זיא סָאװ ,רענייא

 ,ןטכורפ עקיטייצ טימ ,דָאס ַא

 .רעמייב רַאפ ,ןגייווצ

 ,ןייוו ןרַאפ ,ןביורט

 .רעדלעפ עטרעקַאעצ רַאפ ,העירז

 ,תואובת רַאפ ,ןגער

 ,לעמ ךעלקעז ענעדָאלעגנָא ײלרעלַא טימ ,לימ ַא

 .ןעמיווש וצ טוג זיא'ס ןרעסַאװ סעמעוו ןיא ,רענייא

 ,רעמינורב עפיט רַאפ ,ןלַאוװק ערָאלק

 רעד ןיא טגיל סָאוװ ,דלַאװ ןיא "עקלעשזַאס, רעד רַאפ ,רעטיולעג

 | "טלעוו רעד ןופ טרעדנוזעגּפָא טייוו ,שינעטכידעג,

 ,ןקיט-וצ-רעטנוא ךיז טוג זיא'ס סעילַאװכ סעמעוו רעטנוא ,רענייא

 סָאװ ,ןסיוו אנוש רעד קנערק ַא לָאז , סָאװ ,"סכעליירפ , ןרַאפ ,עילעּפַאק ַא

 ,"טנערב ןוא טָארב ןצרַאה ןיא

 .רעדניק עניילק ןופ רענייב יד רַאפ ,ךרַאמ

 יי ,ףוג ןשידיא ןרַאפ ,חוכ

 ,המשנ רעשידיא רעד רַאפ ,המחנ

 .שטנעמ ןופ תובישח ןרַאפ ,רשוי-ץילמ ַא

 ."ךעלעמייב עקנינירג , רַאפ ,סנּפָארט-יוט

 ."ךעל'המלש ,ךעל'השמ, רַאפ ,ןעלדנַאמ טימ סעקנישזָאר
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 ."ךעלעייא יד ןופ שירפ ךעלעדיא, רַאפ ,"תיציצ , רַאֿפ ,לָאװ

 ."ךעל'האּפ , עטלזיירקעג ןוא ,"ךעלעקטָאּפַאק , רַאפ ,דייז

 סָאד , ןעיירשוצסיוא טלעוו רעד רַאפ "טקישעג טָאג, ןופ זיא סָאװ ,רענייא

 ?טרָאװ עטצעל

 ןופ רעטנורַא, ןרעדינ סָאװ ,"ךעלטערש , עשירעפיטש יד רַאפ ,ךעלעצילב

 ןופ יוו ,טרַאצ ןוא ,םולח רעשרעדניק ַא יו ,טקנעברַאפ -- ןלַאש ַא טימ גרַאב

 .?ןלַארטש יד הנבל יד

 ,זומת ןיא ןוז יד יו ןעילג ,"רעדיל-רעטניוו, סעמעוו ,רענייא

 ,"דימתמ, ןרַאפ ,ארמג ַא

 ,"רעייפ ןופ הליגמ , רעד רַאפ ,טעמרַאּפ

 .ךעלרַאּפ עטבילרַאפ רַאפ ,עקנַאל ַא

 .ןקָאל עשלדיימ רַאפ ,ןשטיינק-רעגניפ

 .ןקַאב עטיור עטנוזעג רַאפ ,ברַאפ

 ."ןעקנירַאמ , רַאפ ,ץייר

 ."ףוג-לעב הירא, רַאפ ,דרע עטעפ

 .סעבמעד עקיטפערק טימ ,דלַאװ רעטכידעג ַא

 ,טסברַאה ןרַאפ ,עיצַאקַא

 .ךעלדנקלָאוװ עקניטרַאצ רַאֿפ ,רעבליז

 ,"ןגיוצעג המשנ רעד ןופ ףיט רעד ןופ רערט, ןייז טָאה סָאװ ,רענייא

 ,דלעפ ןיא לגייפ רַאפ ,רעשטיווצעג

 ,ףיוה ןרַאפ ,זָארג רעשירפ

 ,טכענ עקידרעמוז רַאפ ,ןייש-הנבל

 .רעטעלב רַאפ ,שיורעג

 ."ןעגנַאפעג ןלַארטש ןופ ןוא קילג ןופ ןוא דיירפ ןופ , זיא סָאװ ,רענייא

 ,גנַאגרַאפ-נוז רַאפ ,ןפיירטש-רוּפרוּפ

 ,ןביוט רַאפ ,ןלערט

 ,ןביוש עטרילַאק רַאפ ,ןלַארטש

 סָאד יו ,לדייא ןוא שירפ ךיז טזױלבטנַא, סָאװ ,יַאמ שדוח ןיא ןגרָאמירפ ַא

 ."לדיימ רשכ שידיא ַא ןופ בייל עמורפ עגנוי

 ,םינוגינ ײלרעלַא רַאפ ,ענעטנַא ןַא

 -- .ןקנירט וצ טוג זיא'ס ןלַאװק ערעטיול סעמעוו ןופ ,רענייא

 יינ ,ןס57 .ּפעס ,"טַאלבנכָאװ רעקרַאיזוינ; .קילַאיב ןמחנ םייח
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 יקסווָאכינרעשט לואש

 טיײצרָאי ןט15 ןייז וצ

 ,רוּפרוּפ ןוא דלָאג ןופ לזניא |

 ,דיל ןיא ןָאטעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,רענייא א

 ,טרָאװ ןשיאערבעה םעיינ ןרַאפ -- ןייטשפיילש ַא יש

 ,געוו םעד ןפָאלרַאפ ןײלַא ךיז זיא סָאװ ,רענייא

 .ןעמולב ןוא ןוז רַאפ -- ץרַאה ַא

 ,רָאמרַאמ ןסייוו רַאפ -- רעמיש

 .ןענָאלַאק עכיוה רַאפ -- ילג

 ,טכַאנייב ןרעטש יד רַאפ -- ריּפַאס

 ,קידָאלַאּפַא ךיז טגיונ סָאװ ,רענייא

 ,רעטעג רעשיכירג יד רַאפ -- לָאטסָאּפַא ןַא

 :זיא סָאװ ,"הנותח סעקלע , רַאפ -- רעטיר ַא

 ,"עלַא ךעלעדיימ יד ןופ עטסנעש יד,

 ,ןלַארטש זומת ןיא ןוז יד יוװ טוט, ןוא

 ,"ךעלּפערק עקיכלימ,, עסייה רַאפ -- ענעטעמס עליק

 ,"טנעה עקיזָאר עכייוו , ןופ ןטָאנקעג

 .רעדלעפ-ןרָאק רַאפ -- טיווצ רעיולב

 ,ןַאטשַאב ןרַאפ -- ןָאמ רעסייוו

 ,ןשרַאק עטיור עשירפ טימ -- לדנייר ַא

 .גנילירפ ןרַאפ -- זעב

 ,ןגיוב ןרַאפ -- רעּפוק

 ,רעגעי ןרַאפ -- זיּפש ַא

 ,טקַארט ןרַאפ -- טײקטַאלג

 ,גיוא ןרַאפ -- וויטקַאּפש ַא
 ,גנַאזעג רעטיול ןיא ןעקנוטעג ןעּפ ןייז טָאה סָאװ ,רענייא

 ,ענירעלעּפ ַא רַאפ -- טעמַאס

 .ענירעלַאב רעד רַאפ -- טיײקנַאלש

 .םערוטש ןרַאפ -- ךָאקעג

 ,םערוט ןרַאפ -- טכיל
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 .רעקנירט ןרַאפ -- לַאוװק ַא

 -.רעקנעב ןרַאפ -- לַארטש ַא

 ,םיוב-לּפע ןרַאפ -- ןירג

 .ןעמוג ןרַאפ -- קיווק ַא

 .ןעמורב ןרַאפ -- ןוגינ ַא

 .עסָאק רעד רַאֿפ -- גנַאלקעג

 .עסָאר רעד רַאפ -- טייקשירפ

 .ייה ןרַאפ --- עילבַארג ַא

 ,יורטש ןרַאפ -- דנַאלב

 .ןעמיכַאי ןוא ץיכדרמ טימ השעמ ַא, רַאפ -- עבזירּפ עכייוו ַא

 .ךעלעגייפ רַאפ -- טסענ עמערַאװ ַא

 ,ּפמָאלצילב ןרַאפ -- קַאּפלָאק ַא

 ,דניצ ןרַאפ -- עקריס

 ,"טולב ךָאנ טמורב סָאװ ,גנַאלקעג-ןקָאלג, ןרַאפ -- ןרָאצ

 | .רעפמעק ןרַאפ -- דרעווש ַא

 :טגָאזַאב סָאוװ ,רענייא

 .דמש ןיא טשינ ,ברַאטש ףמַאק ןיא,

 .טנַאה ןיא דרעוװש ַא בָאה ךיא ,ןיינ ,ָא

 -- טלָארעג זיא טסיופ ןיימ

 שטנעמ-היח רעד ךימ טנגעגַאב
 "! טלָאצעג טולב רַאפ טולב זיא

 ."הצנגממ ךורב , רַאפ -- ןזייא רעטילגעגנָא

 .ןקיבױלג ןרַאפ .-- גנונעפַאה

 :קידענטַאימ טגניז סָאװ ,רענייא

 ,ןעמיורט עניימ ןופ סיוא ךיז ךַאל,

 ,ןשטנעמ םעד ןיא ביולג ךיא סָאװ

 יו ריד ןיא ךיוא ךָאנ ביולג ךיא סָאװ

 .םזימיטּפָא ןרעטיול ןרַאפ -- המשנ ַא

 :סיוא ט'רפוש סָאװ ,רענייא
 -- ןגעוו ןוא ןַארַאפ ךָאנ טייקטיירב זיא'ס

 -- !ןייג רימָאל

 .י .נ ,1958 , צעד ,"טַאלבנכַאװ רעקרָאיד-וינ, .יקסווַאכינרעשט לואש
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 רואינש ןמלז

 םיעבשדןב ַא ןרעוו ןייז וצ

 ,סנּפָארט ענעטנַאילירב טימ -- ןַאטנָאפ

 .ןעּפ רעד רַאפ -- לוקסומ ַא א

 .,טרָאװ ןרַאפ -- טינַארג ר

 ,עלדַאװַאק רעד רַאפ -- ןעקנופ
 ,רעיוב ןרַאפ -- לָאטש

 .רערעיומ ןרַאפ -- לגיצ

 ,רעריווַארג ןרַאפ -- רעּפוק

 ,רָאטּפלוקס ןרַאפ -- רָאמרַאמ

 ,רעּפעט ןרַאפ -- םייל

 .רעטענק ןרַאפ -- טיק

 ,גָאװ םעד רַאפ -- טכיוועג

 ,סרעקלַא ןוא ןלַאז ךס ַא טימ ,בוטש עזעידנַארג ַא

 ,רעבירג ןוא סנַאקרַאּפ ןגנירּפשרעבירַא ןעק סָאװ ,רענייא

 .רעלדָא ןרַאפ -- ןעלגילפ

 ,ךיז ןעלגיּפש וצ הנבל רעד רַאפ -- ערעיזָא ןַא

 ,האובת רעטלמַאזעגנָא טימ -- רעייש ַא

 .ןעמוג ןרַאֿפ -- ןייוו

 ,דָאס ןיא רעמייב יד רַאפ -- טכורפ

 .ןּפָאה ענעדלָאג טימ -- דלעפ ַא

 .רעפיטש ןרַאפ -- ןווייה

 ייב "ךעלעקטירַאגרַאמ,, טימ ,"לכייט םייב לדלעוו, ןרַאפ -- ןטָאש רעליק ַא

 ,טייז רעד

 ,ייה ןשירפ ןגייטס טימ -- עקנַאילָאּפ ַא

 ,ץיּפש ןכיוה ַא טימ -- םערוט ַא

 .רעצינש ןרַאפ -- ץליהעג

 ,רעצוּפ ןרַאפ --- רוטילַאּפ

 ,רעלַאמ ןרַאפ ,ברַאפ

 .רעבעוו ןרַאפ --- םידעפ
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 ,רעקיטש ןרַאפ -- לָאװ

 .רעקינַאטָאב ןרַאפ -- ןטרָאג ַא

 .ןדער וצ ןכַאמ ךיוא ןשינעפעשַאב עמוטש ןעק סָאװ -- רענייא

 ."ןדיא רעװַאלקש , רַאפ -- רוביצ-חילש ַא

 ,ןושל ןשידיא-שיאערבעה ןרַאפ -- גנוצ ַא

 ,טיטעּפַא רעייא טקעוװו סָאװ -- רענייא

 .ןקירעגנוה ןרַאפ -- זייּפש

 ,ןטַאז ןרַאפ -- קנַארטעג ַא

 ,ןקידוועמעש ןרַאפ -- גנוטסולג

 .םענעדײשַאב ןרַאפ -- הזעה

 .וינע ןרַאפ --- הוואג

 .ןקרַאטש ןרַאפ -- טסעמרַאפ

 ,ןכַאװש ןרַאפ -- הרובג

 ,ןקידלקַאװ ןרַאפ -- לומיטס ַא

 ,ןטרינגיזער ןרַאפ -- ןענימַאטיװ

 ,טירט ערעכיז טימ טנַאּפש סָאװ ,רענייא

 ,ןייטשלימ ןרַאפ -- רענרעק

 .ןוויוא ןרַאפ -- טיורב

 ,םַאלפ ןרַאפ -- ןיק

 .רעייפ ןרַאפ -- ליוא

 ,טייג רע ןיהואוו טסייוו סָאװ -- רענייא

 ,םי ןרַאפ -- סעילַאוװכ

 .רעוויר ןרַאפ -- ןעמָארטש

 .עלעקשטיר ןקידלעמרומ ןרַאפ -- ךעלעדנייטש עקניסייוו

 ."ךעּפ יו עצרַאוװש טימ ,ןקָאל טימ , רוחב ןרַאפ -- קסַאילב ַא

 ,"?ןריפַאס ןגיוא ןוא ּפעצ , טימ לדיימ ןרַאפ -- עלעטניּפ-ןח ַא

 ,געט עגנוי רַאפ -- יוט

 ,טכענ עקידרעמוז רַאפ -- עלעטניוו ַא

 ,רוביג ןרַאפ -- לעטש ַא

 -- .שריה ןרַאפ -- ךַאמזַאר ַא

 ,רואינש ז

 .י.נ ,1957 ,31 .צעד ,'טַאלבנכָאװ רעקרָאידוינ
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 םכילע םולש

 גָאטנריובעג ןטי00 ןייז וצ

 ,חסונ-ביירש ןשידיא ןופ ,"רעזלעב עסינ, רעד

 .עיצַארטסעקרָא-טרָאװ ןשידיא םענופ ,"רענווָאר לדייז , רעד

 .ןָאט ןקיטכיל ןטימ ,רעביירש רעד

 ,ןדיא ןופ ,רעגניזַאב רעד

 .ןבעל ןשידיא םעד טעָאיַאב טָאה סָאװ ,רענייא

 .םוטנדיא רעניַארקוא ןרַאפ ,דימת-רנ ַא

 ,קלָאפ ןרָאג ןרַאפ ,ןָאפ ַא

 .ןושל ןשידיא ןרַאפ ,סעצינערק

 ."עקוועלירתכ , רַאפ ,רפוש ַא

 ,הלח רענעקַאבנגייא רַאפ ,ןווייה

 ,ךעלכיק-רעטוּפ עקַאמשעג-שימייה רַאפ ,גייט

 ,טָאּפמָאק-ןקיד'בוט-םוי ַא רַאפ ,ןעמָאלפ

 ,סעמיצ-ןקיד'תוכוס ַא רַאפ ,ןרעיימ

 ,רדס-ןקיד'חסּפ ַא רַאפ ,הרעק עיולב ַא

 .תורוד רַאפ ,רעגָאז-ריפ ַא

 ,תורונמ רַאפ ,רעבליז

 ,רעגייטש ןשידיא ןרַאפ ,טנעמונָאמ ַא

 ,רעגייז ןקיביײא ןַא רַאפ ,רעוועג

 ,רעטכעלעג רַאפ ,לטייט ַא

 ,רעטכעפ ןרַאפ ,ףירח ַא

 ,"וינעּפמעטס , רַאפ ,עלעדיפ ַא

 .ןבעל סָאד ןבָאה וצ ביל ןדיא טנרעלעג טָאה סָאװ ,רענייא

 .סעילּפָאטרַאק עקּפיס טימ ,דלעפ ַא

 ,תבש ףיוא ,שיפ עקידלּפַאצ

 ,סעלעביצ טימ ,גנירעה-ץלַאמש ַא

 ,לבָאנק טימ ,טיורב רעצרַאוװש

 ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ ,"טסוג-הבר-הבהא; רע דך
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 ."רעדיינש ןטפושיכרַאפ , ןרַאפ ,עקלוב-רעטוּפ ַא

 ,גנופורפיוא ןַא רַאפ ,לגוק רעקינייוװו ַא

 ,שודיק-ןקיד'הרות-תחמש ַא רַאפ ,ךעלזלעה עטליפעג

 .ערעשטעוו:הּפוח ַא רַאפ ןעלדנַאמ טימ ,ךיוי ענעדלָאג ַא

 ,ץלַאמש טימ ,ךעטער

 .רעטוּפ ןוא זעק טימ ,ןשקָאל

 ,םיאנת רַאפ ,ןפנַארב ןוא ךעקעל

 ,םייחל ַא רַאפ ,לכיק-רעקירעייא ןַא

 ,הנותח ַא רַאפ ,ןתוחמ רעכעליירפ ַא

 ,רכזדןב ַא רַאפ ,טיהַאנ

 .ןכַאל ךרוד טנייוו סָאװ ,רענייא

 ,"םותי ַא ןיב ךיא , ןרַאפ ,עטַאט ַא

 ,לגירק םענופ שירפ ,ךלימרעיוז עטלַאק

 ."קירעביוב , רַאפ ,קָארַאוװליפ ַא

 ,"ץעּפוהעי, רַאפ ,קָאלג ַא

 ."עקוועּפעזַאמ , רַאפ ,טקַארט ַא

 .ךעלרעב טימ ,סנפיוה

 ,.ךעלרעק טימ ,סעינעמשז

 ,"קנַאלב רעדנעס , רַאפ ,ןשוק עסייוו ַא

 ."ץהיבט, רַאפ ,ןוחטב

 ."עצדרעס:עדלָאג, רַאֿפ ,םילכ עטזיילגעג

 ."ןע'לדנעמ-םחנמ , רַאפ ,ןגָאװטײר ַא

 ."ןע'לדנייש-ענייש , רַאפ ,לכיט עקיד'תבש ַא

 "לּפעט, ןטימ ענעדיא רעד רַאפ ,עליישטַאפ עטיור ַא

 בעל שידיא ַא טבעלעג ךיוא ןײלַא טָאה סָאװ ,רענייא

 ,?וטירַאטוט עלעּפָאט, רַאפ ,עלעטיה עקיד'תבש ַא

 ."ס'נזח םעד יסייּפ לטָאמ, רַאפ ,ךעלסדנוק

 ,"לרעסעמ, ַא רַאפ ,רעגנילק רענעדלָאג ַא

 .ןעיירעפיטש רַאפ ,ןח

 .ןעיירעצָאקש רַאפ ,סעקוטש

 .ןעיײרעליּפש רַאפ ,ךעלציּפש

 .ןעיורפ רַאפ ,רודיס ַא
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 .רענעמ רַאפ ,רוזחמ 4

 .םעט ןרַאפ ,לכאמ

 ,םַאטש ןרַאפ ,דובכ

 ןסיורג ַא ןבָאה רימ ןופ ןטכָאלפעג זיא ןביולג ןוא גנונעפָאה סעמעוו ,רענייא

 ,טָאג

 ,"דלישטָאר ןיב ךיא ןעוו , רַאפ ,ןיורק ַא

 - .ןקידװעגרָאז ןרַאפ ,דיירפ

 .ןקידָאכמע ןרַאפ ,תומימת

 .ןַאמערָא ןרַאפ ,תובישח

 ,ןט'לוועיַאב ןרַאפ ,ןייז-ילכ

 ,ןטשּפ ןרַאפ ,המכח

 ,"ןזייא ןוא רעש , רַאפ ,טייקסטוג

 ,"ןרעטש עדנעשזדנַאלב , רַאפ ,עניב ַא

 .ןגעקטנַא ןוז רעד ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,רענייא

 ,"ײװָאלָאס עלעסַאי, רַאפ ,ןָאטרעמַאק ַא

 ,"רעקַָארָאס עלעמיש , רַאפ ,עקלומרַאי ענעטעמַאס ַא

 ."ָאריּפאש דוד , רַאפ ,לטרַאג רענעטכַאלפעג ַא

 .אנוש םעד גייפ ַא טלעטשעגסױורַא טָאה סָאװ ,רענייא

 ."עניוד , ַא רַאפ ,ךייקרַאפ ַא

 ,ןתח ןרַאפ ,לקעז-תילט ַא

 ,הלכ רעד רַאפ ,גניר-ןישודיק ַא

 .עט'תנתוחמ רעד רַאפ ,סענרוב רענעשוילּפ ַא

 ,ןתוחמ ןרַאפ ,ּפָאלוט רענעלבייס ַא

 .עבָאב רעד רַאפ ,לרעּפ-לרינש ַא

 ,ןדייז ןרַאפ ,עקשוּפ-קַאבַאט ענרעבליז ַא

 ,טרָאװ ןרַאפ ,טרָאוװק ַא

 ,תופירח רַאפ ,םי ַא

 ,היקנ רַאפ ,סַאפטנַאה ַא

 .היאר רעד רַאפ ,טײקרָאלק
 ,רָאשזַאיָאװ ןרַאפ ,ןעלגילפ

 ,רָאיַאק ןרַאפ ,גָאזנָא

 .ןצרַאה ןיא טָאג ןגָארטעג טָאה סָאװ ,רענייא |
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 ."דירַאי םענופ, ןרַאפ ,תורוחס רענעגעוו עלופ

 -- .דיא ןרַאפ ,ץלָאטש ַא

 ,םכילע םולש

 .י .נ ,1959 ,31 ץרעמ ,"טַאלבנכַאװ רעקרַאיד-ינ,

 ׁשַא םולש

 ,ךעלעמילב עיולב טימ טלקנירּפשַאב ,ןעגנַאז ענעדלָאג טימ ,דלעפ ַא

 תוריּפ יילרע'לכ טימ ענעדָאלַאב ,רעמייב ענעדישרַאפ טימ ,דָאס ַא רשכ

 ,ןטַאמָארַא ןוא

 עקניטיור ןוא ןסנירג ײלרעלַא טימ טצעזעגנָא ,ןטייב תורוש טימ ,ןטרָאג ַא

 .ךעלכעטער-שדוח

 ,תורמג ענעפָא ייב ,םידימלת טימ ,הבישי ַא

 ענרעבליז טימ םיתילט טימ טקעדעגרעביא ,סרענוװַאד טימ ,שרדמ-תיב ַא

 ,תורטע

 יד ףיוא ךעלכיט ענעדייז טימ ןעיורפ עשידיא עמורפ טימ ,גָאטיײב תבש ַא

 ,"הניארו הניאצ, םעד ןענעייל םייב ,ּפעק

 ,םיליהת ןגָאז םייב ,ןדיא טימ ,רָאיַאק ַא

 ,םיבורכ עטצינשעגסיוא טימ ,שדוק-זורָא ןַא

 .ןבייל עטפעהעגסיוא טימ ,תכורפ ַא

 ןקַאמשעג ַא טימ ןוווא םענופ הלח עשירפ טימ ,גָאטימכָאנ קיטיירפ ַא

 ,שיילפ-לסָאר

 ,ךעלסקיב-םימשב טימ ,הלדבה עקידרעקַאלּפ

 ,סע'תור ןוא סע'זעוב טימ ,תועובש

 ,ס'המלש ןוא סע'תימלוש טימ ,םירישה:ריש

 .לעפ רעד ףיוא ןקעלפ ךס ַא טימ ,טרעּפמעל

 ,ןקיטעזנָא ךיז לָאמנייק טשינ ןעק סָאװ ,ףלָאװ רעקירעגנוה

 ,קינייוו ץלַא םיא זיא טקנירט רע לפיוו סָאװ ,רוכיש

 ,תוניק ןוא תוחילס טימ ,הניחת

 יד ףיױא ןזיױר-ענעריּפַאּפ עטרילַאק ענערעשעג-טנַאה טימ ,תומדקַא ןַא

 .סעגערב יד רעבירַא טייג סָאװ ,ןעמָארטש רס ַא טימ ,ךייט רעטיירב א

 6 רָלָש וָכִא ָשֵ" לִי ול=/ טא
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 ,רעטצנעפ יד ףיוא ךעלגנעהרָאפ עסייוו טימ ,ןביוש

 .ןטייז יד ייב עוויּפָארק רענעסקָאװעגנָא טימ ,להוא ןַא

 וצ ביל ךיז טָאה ןוא עדערעשט ןייז רעביא טרעטיצ סָאװ ,ךוטסַאּפ ַא

 ,למיה ןפיוא ןקוקרַאפ

 סָאוװ ,ּפָאק ןפיוא קעשַאד ןטיירדרַאפ ַא טימ עקּפעק ַא טימ ,לגניא טיישרַאפ ַא

 ןטױלּפ עדמערפ רעביא ןעגנירּפש וצ ביל טָאה

 .לדנַאק-רעקוצ ךעלקיטש ענעשעק-ךוטרַאפ רעד ןיא טגָארט סָאװ ,עמַאמ ַא

 .קַאבַאט ליפוצ טקעמש ןוא ךס ַא טרעכיור סָאװ ,עדייז רעמורפ ַא

 ,ןשטילג ךיז גָאטײב תבש םוא אקווד ךייט ןפיוא רעטניוו ליוו סָאװ ,ץָאקש ַא

 ;:קַאמשעג ןענרעל ןוא םירדח יד ןיא ןציז ךעלגניא עשידיא ערעדנַא תעב

 ,"םילהת, ןוא "ישפנ יכרב;

 ,םותי ַא ןופ יוװ ,יד יו ןענייז ןצפיז ןוא רענעט עקידנענייוו סעמעוו ,טיילּפ ַא

 .וצרעד ךָאנ טגָאלש ןוא ןסע טעװעלַאשז עמַאמ-ףיטש יד סָאװ

 .םיא ייב ןצרַאה ןפיוא סָאװ "טגָאז , סָאװ ,הליפת-לעב ַא

 ,"לטעטש , ןרַאפ ,ןרעטמַאל

 ,"דיגנ המלש 'ר , רַאפ ,רשוי-ץילמ

 ,"םשה-שודיק, ןופ תומשנ עקילייה יד רַאפ ,שידק

 .עווקסָאמ ןוא גרוברעטעּפ ,עשרַאװ :"טעטש יירד, יד רַאפ ,טנעמונָאמ

 ,"דיא-םיליהת, ןרַאפ ,רוביצ-חילש

 ,"בנג עקטָאמ , רַאפ ,רוגנס

 ,"לסעג רעליוק, ןרַאפ ,רעגָאז-ריפ

 .ןלעטשּפָא ךיז טשינ ןעק ןוא לגיופ-םערוטש ַא יו ךיז טגָאי סָאװ ,רענייא

 .הרוחס ַא זיא גנידצלַא ןעמעוו רַאפ ,הנוק ַא

 .סעקרעשטַאּפ עטרילַאק רַאפ טײקכַאוװש ַא טָאה סָאװ ,רחוס רעסיורג ַא

 .על'השעמ'רעביוצ ַא ןטכעלפסיוא "דירַאי ַא למיה , ןופ ןעק סָאוװ ,ףשכמ ַא

 ,לטיה סָאד ןעמענרעטנורַא ףרַאד'מ ןעמעוו רַאפ ,ץירּפ

 -טלעוו עסיורג עלַא ףיוא טריפעגסױרַא הרוחס ןייז טָאה סָאװ ,קינדירַאי

 ,ןקרַאמ

 -ץעוויטקַאּפש ןענַאילימ טימ ןײרַא טכיול ןוז יד ואוו ,דלַאװ רעטכידעג ַא

 ,ןגיוא

 ,ןזיור-ןוז טימ ,ןַאטשַאב רעטילבעצ ַא

 ,טייקשירפ רעכעלזָאר טימ ,ןגָאמירפ רעקיטכיל ַא
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 ,סעיניל-ןקלָאװ עטרַאצ טימ ,גָאטימכָאנ רעדלימ ַא

 .ןעמיוז:רוּפרוּפ עקירעטיצ טימ ,טכַאנרַאפ רעליטש ַא

 ,ךעלעטניוו ענטַאימ טימ ,טכַאנ:רעמוז עטנרעטשעגסיוא ןַא

 ןוא הרות ;סוזעי ןוא טָאג ;האמוט ןוא השודק טימ גנולעטשסיוא-טכַארּפ ַא

 ;םלצ ןוא טָאבעג ןעצ ;ירעמ ןוא לחר רעטומ ;לואּפ ןוא השמ ;טנעמַאטסעט

 ןוא הבישי ;ענָאקיא ןוא הזוזמ ;סקעס ןוא עיגילער ;רעטסיולק ןוא לוש

 ;הטרח ןוא דניז ;טײקנזָאלעצ ןוא טייקיד'תועינצ ;הנוז ןוא עמַאמ ;תיב-אקפנ

 .,.תופרט ןוא תורשכ :עיצוטיטסָארּפ ןוא הרהט

 ,ןסקָאדַארַאּפ טימ ,ךיירגינעק ַא

 .ןסנַאנָאסיד ןיא ,עינַאפמיס ַא

 .שיפ ײלרעלַא טימ ןדָאלעגנָא ,םי ַא

 ,םיכרד-תשרּפ לע רדסכ טייטש סָאװ ,רענייא

 | .םיפיעסה-יתש לע רדסכ פציז סָאװ ,רענייא

 ןופצ ןיא טָא ,ברעמ ןיא טָא ןוא חרזמ ןיא טָא טזָאלב סָאװ ,טניוו-םערוטש ַא

 | ,םורד ןיא טָא ןוא

 ,טלַאפ ןוא טגייטש סָאװ .עדַאלַאב ַא

 .שינעקיטש עקילָאט ַא ןוא טפול-גרַאב עכיוה ַא

 רעשידיא רעד וצ ןלַאפעגּפָארַא למיה ןופ ןרעטש  ַא יו זיא סָאװ ,רענייא

 ,רוטַארעטיל

 ,טרָאוװ ןשידיא ןרַאפ ,לדיפ ַא

 ,"לָאט ןופ גנַאזעג ,, ןרַאפ ,זוגינ ַא

 וצ טוג זיאס רעטעלב ענעטעמַאס סעמעוו רעטנוא ,םיוב רעטנירגעצ ַא

 .ןעור

 ,סױרַא ןשינעפיט יד ןופ טלעווק סָאװ ,טײקמערַאװ עקיד'היחמ ַא

 ,טשירפרעד סָאװ ,ןענורב ַא

 ,טקיווקרעד סָאװ ,לַאווק ַא

 ,ןטרָאט רעקיטש טימ ,ץַאט רענרעבליז ַא

 ,ןייוו ןטיור טימ ,רעכעב-שודיק ַא

 -- .ךָאנ ןוא ךָאנ ןרעה ךיז טליוו סָאװ ,גנַאזעג ַא

 .שַא םולש

 .י .נ ,1957 .גיוא ,"טַאלבנכַאװ רעקרָאיד-וינ,
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 ןעזייר םהרבַא

 טיײצרָאי ןט5 ןייז וצ

 .הליפת:-לעב רעקיצרַאה

 ,רודיס םענעגייא ןייז ןופ טנווַאד סָאװ ,רענייא

 .רעדלעפ ענעגייא ןופ ,תואובת

 ,סענורטס ענעגייא ןופ ,ןעגנַאלק

 ,רעדלעוו ענעגייא ןופ ,סָאכע

 ,ןטרָאג םענעגייא ןופ ,ןטכורפ

 ,ןטרָאט עשימייה טימ ,סנקעב

 .ןַאמערָא ןרַאפ ,ןיורק ַא

 .ןַאּפשעג ןרעווש ןרַאּפ ,ןוחטב

 .תונתמ עלָאג טימ ,ןגָאװ

 .תונמחר ךעלטסעמ עלופ טימ ,רעייש

 .םותי ןרַאפ ,עמַאמ

 ,ןתח ןרַאפ ,עטַאט

 ,הלכ רעד רַאפ ,ץנַאט-"רשכ,

 ,םינתוחמ רַאפ ,"עלערעש,

 ,בָאג ס'טָאג רַאפ ,רמוש

 ,טרָאװ ןרַאפ ,רעסַאװ ערַאלק

 ,תואופר טגניירב סָאװ ,רענייא

 ,ןדייז ןוַאפ ,טעלג ַא

 .ןעבָאב רעד רַאפ ,שוק ַא
 .למיה ןיא טָאג רַאפ ,חילש ַא

 ,למיק טימ טיורב ןרַאפ ,ץלַאז

 אקָארָאמ ןיא ןדיא יד רַאפ , ,ךיז טגרַאז סָאװ ,רענייא

 ,טייוו רעד ןיא ןדיא יד רַאפ ןוא

 רעדניק עמערָא רַאפ ךיש רַאפ ןוא |

 "טייל עמערָא רַאפ ץלָאה רַאפ ןוא

 .ענעטעמס רעליק טימ עלעסיש רעיולב ַא רַאפ ,סעקלביצ ענירג

 ,טשרָאד ןרַאפ ,ךלימ-רעיוז עשירפ

 ושֵש רָשֵש רָשָש רש= וש6 רּשֵ= ש*
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 ,שטשרָאב ןקיכלימ ןרַאפ ,וװַאשטש רעגנוי

 ,הכרב ַא רַאפ ,ךעלעקרעגוא עיינ

 ."הכלמ-הולמ, ַא רַאפ ,סעילפָאטרַאק עקפיס

 ,סענעשעק ענייז ןיא טסיירט טגָארט סָאװ ,רענייא

 ."קָארפַאלש , ןרַאפ ,םידעפ-דלָאגניג

 ,גָאט ןרַאפ ,טכיל עסייוו

 .גָאװו ןרַאפ ,תמא

 ,רעפמעק ןרַאפ ,טומ

 ,ןבעל ןרַאפ ,טואוו

 ןופ ןוא עביל ןופ ,טייצ יד ןייז ךָאנ טייוו יוו לָאז ןוא ,, :טביולג סָאװ ,רענייא

 ,םולש

 -- טעּפש יצ ,ירפ יצ ,טעוװ ןעמוק ךָאד

 ,"םולח ןייק זיא סע .טייצ יד

 ,טנַאװ ןרַאפ ,"חרזמ, ַא

 .רעטצנעפ ןרַאפ ,לּפמעל-הכונח ַא

 .תועשר ןופ טלעוו ַא רַאפ ,ביוט ַא

 ,טייקסטוג רעקידלַארטש רַאפ ,ןָאפ

 ,טרָאװ ןייז טימ ןָא ךייא טמערַאוװ סָאװ ,רענייא

 - ,"ּפַאלק ,לרעמעה ,לרעמעה , ןטימ לרעטסוש ןרַאפ ,תורושב עקיטכיל

 | ,"ןטניוו עזייב ,טעילוה ,טעילוה , רַאפ ,ןרָאצ רעקיטסיופ

 ,םיוב-לּפע ןרַאפ ,ךעלעּפע עקינייוו

 ,דלעפ ןקינוז ןרַאפ ,ךעלעמילב עקידנצנַאט

 ,ןטכַאנרַאפ עליטש רַאפ ,טעמוא רעסיז

 ,ןטנװָא ענמוס רַאפ ,טירט עקידיירפ

 ,הליפת ןופ רעטרעוו טימ ןוגינ ךָאנ טקנעב ץרַאה'ס , ןעמעוו ייב ,רענייא

 .ןרָאבעג ןביולג ןיא רעצ ןיא ןענייז סָאװ

 ,ןפַאשעג האובנ ןיא יו ױזַא ןענייז סָאװ

 -- ... "ןפַאשרעביא טלעוו יד ,ןביירטרַאפ וצ זייב יד

 .ןעזיר םהרבַא

4 

 .י.נ ,1958 ,21 ץרעמ ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ;
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 קיווייל .ה

 םיעבשדןב ַא ןרעוו ןייז וצ

 ,תובוח טנָאמ סָאװ ,ןוגינ

 ,גָאט ןלעה ןטימ ןיא ,רעכוז ַא א

 .טייקרעטיול וצ ךרוד ךיז טגָאלש סָאװ ,ןגרַאמירפ רעיורג ַא לע

 ,טייוו טייגרעד סָאװ ,יירשעג רעטקיטשרַאפ

 ,תורישע טײרּפש סָאװ ,ןצמק

 ,גנַאזעג טימ טדיינש סָאװ ,רעייז רענשַאּפערָאה

 ,דלעפ ןקידייל ַא ףיוא ,םיוב-לּפע ןַא

 ,רעמוז-ןטימ ןיא ,גָאט רעקיטסברַאה

 ,תונווכ ןוא ןשטנואוו עטוג טימ ,ןטרָאג

 :טימ ךייא וצ טמוק סָאװ ,רענייא

 ,ּפָאק ןיימ ףיוא גָארט ךיא ,גנורירַאב,

 ,ןּפיל ןופ גנושטנעב ןוא

 ,ּפָאט םענעדרע ןופ טפַאשקנַארטעג

 ,"ןּפוז ענערָאק ןופ טייקכייוו ןוא

 ,גנורעטייל וצ ךיז טסייר סָאװ ,ןסיוועג ַא

 .רעצ ןקיטכיזכרוד טימ ,עקלשזַאס ַא

 ,קירוצ ףיוא טסיימש סָאװ ,שטייב ַא

 .ןַאמערָא ןרַאפ ,הליפת ַא

 ןוא טייהיירפ ןופ ןעגניז וצ ףיוא טשינ טרעה סָאװ ,רענעגנַאפעג-ןטייק ןיא ַא

 ,גנוזיילסיוא

 יד ןופ טולב םיא טניר סע ןוא סעקעוושט ףיוא טערט סָאװ ,רעסעוװרַאב ַא

 ,סיפ

 ,ןרעיוט עדמערפ ייב ןענַאטשעג ןרָאי עגנַאל זיא סָאװ ,רמוש ַא

 ...ןטיה וצ ףיוא ןרעיוט ענעגייא ענייז טָאה רע זַא טּפַאכעג ךיז טָאה רע זיב

 ,סנּפָאקוצ ןרַאפ ,טכיל ַא

 ,"ףָאש עסייוו ַא -- טפַאשביל ןיימ, זיא סע ןעמעוו ייב ,רענייא

 ,לגענ ענעגייא יד טימ םינּפ סָאד ךיז טעּפַארדעצ סָאװ ,דניק ַא

 .למיה םעד ןעגנַאלרעד ליוו סָאװ ,רערעטעלק-רעטייל ַא
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 .לגנַארעג ןקידנעטש ַא ךיז טימ טריפ רעכלעוו ,רענייא

 ,לגנָאשזד ןרַאפ ,ענרעטמַאל ַא

 .רעמעל עסייוו ענעקָארשעגרעביא טימ ,דלעפ ַא

 ."רעביטש עטזָאלרַאוורַאפ עטיוט ןיא ןּפמָאל עקיטכיל , רַאפ ,ןטיונק

 ,סיפ ייווצ ףיוא ,םולח ַא

 .ןגיובעגנָא לסיב ַא טייטש סָאװ ,גרַאב ַא

 ,ךעלעטסוק עניילק ןוא רעמייב עכיוה טימ ,דלַאװ ַא

 ,תורוש ענייז ןופ סױרַא ךיוה טדער סָאװ ,דוס ַא

 ,טייז רעד ייב ךעלעשזוילַאק טימ ,עקנָאל ענירג ַא

 .ןשיט עקידעכַאװ רַאפ ,תודועס-שלש ַא

 .ךעטרַאפ םענעטעמַאס ַא טימ ,עמומ עװעלשידַאי ַא

 ,רסומ ןגָאז וצ ביל טָאה סָאװ ,עטַאט ַא

 ,טָאג ביל טָאה סָאװ ,סרוקיּפא ןַא

 ,דיסח רעקידרעייפ ַא ךיז טלַאהַאב סע ןעמעוו רעטניה ,דגנתמ ַא

 .רענעט עקיד'מיארונ:םוי טימ החנמ עקידעכָאװ ַא

 .ןזעוו ןקידעבעל ַא ןטענקוצסיוא בייל ןופ ןזיוװַאב טָאה סָאװ ,רעּפעט ַא

 ,טשינ טלמירד סָאװ ,גיוא ןַא

 ,זיולק רעטלַאק ַא רַאפ ,"דוחיה-ריש, ַא

 .רענייב יד ךרוד טמענ סָאװ ,גָאטרַאפ-תוחילס ַא

 ,דחּפ ַא ןָא טפרַאװ סָאװ ,לוק ןסירעגפיוא ןַא

 ,ףָאלש ןופ ףיוא ךייא טקעוװ סָאװ ,רעּפַאלק-םיליהת ַא

 ןופ ךעלייל סָאד רעטנורַא טּפעלש ןוא טכַאניײב ךיז טפרַאװ סָאװ ,רענייא

 ,טעב

 .עקנַאילוה רעכעליירפ ַא ןטימ ןיא ,רעיורט סוכ ַא

 .ןייגקעװַא טשינ גיוא ןופ ליוו סָאװ ,רערט ַא

 ,שטנעמ ןטייווצ םייב ןעוועג טלָאװ קיליײה ןבעל סנדעי ןעוו, רַאפ ,ןייוועג ַא

 "ןעזעג טייקילייה ןבעל סנדעי ןיא תומה-ךאלמ רעד ךיוא טלָאװ

 עקיד'לארשי-רוצ סָאד סױרַא טגניז סע רעכלעוו ןופ ,המשנ עטקינײּפעצ ַא

 ;גנַאזעג

 -- ."רעטייוו קעװַא ןַאּפש ןוא רעדיוו ףיוא ךיז בייה ךיא,

 .י .נ ,1958 ,28 .,ווָאנ ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-ינ, ' .קיווייל .ה
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 בייל ינַאמ

 סרעטסוש םעד ושָא ןעל'הוח טעמדיוועג

 ,טכַאנ רעמוז:טימ ַא ןיא ,ןרעטש רעיולב

 .עקנָאל רענירג ַא ףיוא ,לקישָאל טיישרַאפ ַא א

 ,זלַאה םעד לקילַאש רענעלָאװ ַא יו םורַא ךייא טלקיוו סָאװ ,ןוגינ ַא "=

 ,לדיפ ןרַאפ ,סענורטס

 ,לימ-רעסַאוו םייב ,טכַאנ עליטש ַא

 ,זלַאה ןשלדיימ ןסייוו ַא רַאפ ,קישטנָאילַאדעמ ַא

 .ינוי שדוח ןיא ,הנבל ענרעבליז ַא

 ןוא םירוחב עגנוי ךיז ןעלפיש סע עכלעוו ףיוא ,סעקדָאל טימ ךייט

 .ךעלדיימ

 .ענָאמעל רעקידנקעמש רעשירפ טימ ,ייט זָאלג ענייפ ַא

 ,טסברַאה בױהנָא ןיא ,עלעטסערפ רעליק ַא

 דרע רעד ףיוא טציז סָאװ ,עברָאט רעד טימ רעלטעב ןדנילב ןרַאפ ,עריל ַא

 ,קרַאמ ןטימ ןיא

 ,טצוּפעגסיוא םורַא רדסכ טייג סָאװ ,רענייא

 .ענירּפושט רעטיישרַאפ ַא רַאפ ,עלעמעק-טרילָאק ַא

 .סעקנעינַאּפ עטעילָאכעגסיױא רַאפ ,שינעשטסעיפ ַא

 ,רָאנעט ןשיריל ןרַאפ ,רענעט

 ,רעגניז ןרַאפ ,סָאמיסינַאיּפ

 ,רָאטיזָאּפמָאק ןרַאפ ,ןוויטָאמ

 ,רעלַאמ ןרַאפ ,טנווייל

 ,"יולב רעטקנעבעג ןופ רעטיר , ןרַאפ ,ברַאפ

 "ןגעוו עקיליײיה ,עזָאר ס'טָאג ףיוא , רעיײג ןרַאפ ,ןקעטש ַא

 ,יוט ןוא ךלימ יוװ סייוו זיא טפַאשקנעב, סעמעוו ,רענייא

 ."ןגער-קינָאה רעד יוװ סיז ןוא

 ."רעדעצ ןופ ןירג, ןרַאפ ,קסַאילב ַא

 "רעדעפ רעגעדלַאג, רעד רַאפ ,טרָאװ

 .רענטרעג ןרַאפ ,זָארג

 .רעריצַאּפש ןרַאפ ,עקשזעטס עליטש ַא

 וע
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 ,דָאס ןרַאפ ,ןשרַאק עטיור

 .ןַאמ ןטילבעצ טימ ,דלעפ ַא

 ,דלַאװ ןרַאפ ,רָאטוכ ַא

 ,"טנערב ןוא טגניז , טולב סָאד ןעמעוו ייב ,רענייא

 ,ןסיורד ןרַאפ ,עילפַאט ַא

 ,טכַאנרַאפ ןקידרעטיצ ןרַאפ ,עבזירּפ עכייוו ַא

 ,לטעטש ןיא רַאפנײרַא םייב ,עילבערג רעד רַאפ ,למרומעג ַא

 ,טַאי ןליואוו ןרַאפ ,סעקשטימעיס עטעשזַארּפעג

 ,טייז רעד ייב לכייט ַא טימ ,לדלעוו ַא

 ,למיה ןעיולב ַא טימ ,ןגרָאמירפ רעשירפ ַא

 ,ןימַאק-רעייפ םייב ,ןטנווָא-רעטניוו עטעּפש רַאפ ,על'השעמ ַא

 ,ךעלדיימ עשיפרָאד רַאפ ,ךעלעמולב ךעלעצנערק

 "טַאוװכ ,לגניצ ,לגניא , ןרַאפ ,ןָאפ-הרות-תחמש ַא

 .דילק-הּפוח רענעדייז ַא רַאפ ,םידעפ

 .ןגיובנגער ןרַאפ ,ןלַארטש

 ,בירנייוו ןרַאפ ,דלָאג

 .ןעמולב רַאפ ,ןוז

 ,ןטרָאג ןרַאפ ,יוט

 .רעטעלב ענירג רַאפ ,טעמַאס

 .רעכיּפעט עטרילָאק רַאפ ,שוילּפ

 ,רעיוא ןיא גנַאזעג ןייז ןײרַא ךייא טעקשוש סָאװ ,רענייא

 .רענװַאד ןרַאפ ,שחלב-הליפת ַא

 ,ןטבילרַאפ ןרַאפ ,דיל ַא

 ,ןדימ ןרַאפ ,ןשיק ַא

 ,ןדירפ ןוא ור רַאפ ,טלעצעג ַא

 ,ןדירַאי רַאפ ,סעקווָארקיצ טימ רופ ַא

 ,ּפָאק ןרעביא דייז יו ךייא טלעג סָאװ ,רענייא

 ,טירט עלעדייא רַאפ ,ךעלעכיש ענעשמַאז

 ףיוא , טרָאד טייטש סָאװ ,עלעביטש רעקניסייוו םעד רַאפ ,רָאיַאק-רעיולב
 -- ."ךייט טייז רענעי |

 ,בייל ינַאמ

 .י .נ ,1958 ,21 ,טקָא ,"טַאלבנכָאװ רעקרַאי-וינ,
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 ןרעּפלַאה ּבייל-השמ

 טיײצרָאי ןט-25 ןייז וצ

 .עקות:-לעב ןרַאפ -- רפוש

 ,הליפת:-לעב ןרַאפ -- ןייוועג ַא א

 .רענװַאד ןרַאפ -- ץרַאה ַא שב

 ,רעגניז ןרַאפ -- גנַאזעג ַא

 ,זָאוטריװ ןרַאפ -- ָאלעשט ַא

 ןטייווצ ןייק טָאה ןוא ןרָאלרַאפ סיפ יד רעטנוא ןדָאב ןייז טָאה סָאװ ,רענייא

 .ןעניפעג טנעקעג טשינ

 ,בייל ןרַאפ -- םורב ַא

 ,ןיב ןרַאפ -- סיב ַא

 ,קינָאה ןרַאפ -- םולב ַא

 "ץװַאּפ רענעדלָאג, רעד רַאפ -- רעדעפ ַא

 טשינ טָאה ןוא דנַאל ןדמערפ ַא ןיא ןרָאװעג טלגָאװרַאפ זיא סָאװ ,דניק ַא

 ,םיהַא קירוצ ןעקנייב וצ טרעהעגפיוא

 .רעטלעש ןרַאפ -- גנוצ ַא

 .רעכעטש ןרַאפ -- זיּפש ַא

 .רערעטסעל ןרַאפ -- םס

 .רעטעּפשּפָא ןרַאפ -- לַאג

 .רעקיריטַאס ןרַאפ -- לכיימש רערעטיב ַא

 .ןעּפ רעד רַאפ -- דרעווש ַא

 ,ףלָאװ ןקירעגנוה ןרַאפ -- יָאוועג ַא

 ,טנוה םענעגָאלשעג ןרָאפ -- ליבעג ַא

 ,ןטקירדרעטנוא ןרַאפ -- טסיופ ַא

 ,טרָאװ ןרַאפ -- טולב ןוא שיילפ

 ,גנַאלק ןרַאפ -- לַאטעמ

 ,רַאטּפלוקס ןרַאפ -- רעמַאה ַא

 ,רערילעוואוי ןרַאפ -- דלָאג

 .רעסיג ןרַאפ -- רעבליז

 "רעקיוּפ-ןסַאג, ןרַאפ -- רליה ַא
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 .שטנעמ ןקידנליפ םענופ ןרערט רַאפ -- ןגיוא

 .דרע רעד רַאפ -- רעקַא ןַא

 .רעייז ןרַאפ --- ןזייא-בָארג ַא

 .רעטינש ןרַאפ -- פרעס ַא

 .ייה ןרַאפ -- עסָאק ַא

 ,ןטָאש ןרַאפ -- םיוב ַא

 ,לוויטש עטעװָאקעג רַאפ ,סעקדור טימ געוו רעטלגנעלשעג ַא

 .לימ-רעסאוו ןרַאפ -- ערעזַא ןַא

 .דרעפ ןטיישרַאפ ןרַאפ -- עווירג עטכידעג ַא

 .ןעגנוזעגסיוא קידנגָאז דיל ןייז טָאה סָאװ ,רענייא

 ,ץפיז ןרַאפ -- יוא ןַא

 ,טפַאשקנעב רעקיביײיא רעד רַאפ -- ןוגינ ַא

 .ץרַאה םענעסירעצ ַא טימ ןעגנַאגעגמורַא זיא סָאװ ,רענייא

 ,"בצק םעד םהרבא ןופ עדַאלַאב , רעד רַאפ -- רעסעמ ַא

 ,"םייה ןיימ וװַאשטָאלז , רַאפ -- ןייוועג ַא

 .ערעדנַא ןוא ךיז ןסיימש רַאפ -- טור ַא

 ."ןײלַא ךיז ןליּפשרַאפ וצ, רַאפ -- דיל ַא

 .ףייטש םענעדלָאג ַא ףיוא טציז סָאװ ,טעמוא , ןרַאפ -- קינָאט ַא

 -- ."ּפעצ טימ ךיז ןליּפש ךעלדיימ ואוו, ץעגרע ןרַאפ -- םולח ַא

 ,ןרעּפלַאה בייל-השמ

 .ָאקיסקעמ ,1957 ,16 .ווָאנ ,"עמיטש יד,
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 רידַאנ השמ

 טײצרָאי ןט15 ןייז וצ

 .ןצנַאלפ עדליוו ןוא עטריוויטלוק טימ ,דלעפ ַא

 .ןצנַארַאמ ענעדלָאג טימ ,סדרּפ ַא לישב

 ,קיטכיל-קידנגָאנ זיאס ןעמעוו טימ ,רענייא

 ,קיטכיצ ןוא ןייר זיא סָאװ ,ליטס ַא

 .ןטנעמורטסניא ײלרעלַא רַאפ -- רעטסעקרַא ןַא

 ...זַאשזד ןקידנעגזַארב ןוא ןלירדַאק ,ןטעונימ רַאפ -- רענעט

 ,ןליּפש ןרַאפ -- זָאוטריוװ ַא

 ,ןליפ ןרַאפ -- גיוב ַא

 .ןעּפ רעד רַאפ -- לייפ ַא

 ,לדָאנ רעד רַאפ -- ךָאטש ַא

 ,ּפיל רעד רַאפ -- סיב ַא

 ,גנוצ ןרַאפ -- ּפישט ַא

 .ןעמוג ןרַאפ -- ירב ַא

 .ןרערט ךרוד טכַאל סָאװ ,רענייא

 ,רעדניפרעד ןרַאפ -- ץילב ַא

 ,ףלח ןרַאפ -- ןייטשפרַאש ַא

 ,ןגייווש ךרוד טנייוו סָאװ ,רענייא

 .ךַאד ַא ןָא -- בוטש ַא

 ,טנעוו יירד טימ ,רעקלַא ןַא

 .ןביוש ןָא -- רעטצנעפ ַא

 .עקמַאילק ַא ןָא -- ריט

 ,רעלעק ַא ןָא -- ליד
 .סופ ןטכער ןרַאפ -- ךוש רעקניל

 ...טלעוו רעטיירדעצ ַא ןופ טייצ יד טזייוו סָאװ ,טַאלב-רעפיצ

 ...לגיּפש-ןעמורק ַא רַאפ -- רעטסומ

 טימ טלקנירּפשאב ןוא המכח ןופ ןטכַאלפעג -- טייק ענרעבליז

 ...יירע'תוטש |

 .רעצכעטיירק ערעטיב ןוא עסיז טימ ,ןטרָאג א

 וי לִי -ל/ ּוטַה וטָש רלֵא/
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 .,,טײקטעקַאנ ןוא טייקמיטניא ןייז טימ ךיז טזייוַאב סָאװ ,רענייא

 ,ןקיבױלג ןוא רעלפייווצ ןרַאפ -- לכַאמ ַא

 ,טקנעברַאפ םורַא טעשדנָאלב סָאװ ,רענייא

 ,ןינב ןכיוה ַא רעביא ,לַאּפוק רענעדלָאג

 ,רעגניפ עלעדייא עסייוו רַאפ -- טנַאילירב רעסייוו

 ,ןשיט עקיד'רמז רַאפ -- ןייוו ןטיור טימ עקניפַארַאק ענעפילשעג

 ,רעינַאּפמַאש ןרַאפ -- לדורּפש

 ,ריב ןרַאפ -- םיוש

 ,הנותח רעכייר ַא רַאפ -- לַאז רעטצוּפעגסיױא ןַא

 ,הלכ רעטי'מולח'רַאפ רעד רַאפ -- רעיילש רעיולב ַא

 .טנעה-ןעמולב עסייוו רַאפ -- טכיל-שטנעב

 ,ןקילב עטקנעברַאפ רַאפ -- ןגיוא

 ..,לַאג ןוא ןטנעמיטנעס טימ ןסָאגעגנָא -- רעכעב רענעדלָאג ַא

 ,בוט-לכ טימ טליפעגנָא -- רעלכייּפש ַא

 ,ךעליירפ-קיטעמוא זיא'ס ןעמעוו טימ ,רענייא

 ,ץלָאהנסמיּפ םענייר ןופ ,עקלויל עטצינשעגסיוא ןַא

 .ךעקעל-קינַאה ןרַאפ -- ךעלעגענ

 ,טיורב-שימוק ןרַאפ -- סינ טימ גנירעמיצ

 ,לדורטש-הנותח ןרַאפ -- סעקנישזָאר טימ לּפע

 .ךעלעצעט ענרעבליז רַאפ -- ךעלעגייב-לדנַאמ

 .ךעלרעלעט ענעײלעצרַאּפ עטרילָאק רַאפ -- ןטקעפנָאק עקידנקעמש

 ,ץנירּפ ןרַאפ -- ןָאט ַא

 .רעילַאװַאק ןרַאפ -- לעטש ַא

 .ןַאמ ןטצוּפעג ןרַאפ -- טַאװַארק רענעדייז ַא

 .עקטעקַאק ַא ןופ םעזוב ןרַאפ -- ףיילש ַא

 | .ּפעצ עשילדיימ רַאפ -- זיור ַא

 "געט עניימ ןופ געט, רַאפ -- רעטעלב ענעטעמַאס

 ,עקנָאל רעד רַאפ -- רעמוז רענירג

 ,הלכ יד ןקעדַאב וצ ףיוא ןתח ןרַאפ -- ךוטקעד רענעילוט ַא

 ,"טכיל קידעכַאל טימ ןלַארטש , יד רַאפ -- לזיּפש ַא

 ,"טכענ ערעטיול ןוא הלח טימ, תבש ןרַאפ -- תורימז

 ,"וװעיַארַאנ , רַאפ -- גנַאזעג ַא

/6 4 8 
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 ןענוּפשעג טָאה קילג ואוו ,לזניא םענעריולרַאפ, ןרַאפ -- טכיל:טיײצרָאי ַא

 ,"! דמעה ןיימ

 ןעוועשזורק ןיא עמורפ ןיימ ךָאנ טייטש סע , ואוו ,טרָאד ןרַאפ -- ןמָא ןַא

 -- ."טנעה עדייב ןצרַאה ןפיוא טגיילרַאפ ,ךעטרַאפ

 .רידַאנ השמ

 .י .נ ,1958 ,30 יאמ ,"טַאלבנכַאװ רעקרָאי-וינ,

 יקצול .א

 ,"ןטימניא -- תישארב , ןרַאפ -- תישארב

 זיא -- טָאג רַאפ הליפת עטסכעלרע יד, ןעמעוו רַאפ ,רענייא א

 ?גנַאזעג ==

 .ןבעל ןרַאפ -- ןלַאוװק

 ,ןבערטש ןרַאפ -- ןעגנַאלרַאפ

 .ןבעוװ ןרַאפ -- דָארניּפש ַא

 .ןבעג ןרַאפ -- קשח ַא

 ,ןוויטָאמ עקימָארטש טימ רַאואוורעזער ַא

 ,טרָאװ ןדעי רַאפ -- טָאנ ַא

 ,הרוש רעדעי רַאפ -- ץעינַאפמיס ַא

 .רעטסעקרַא ןַא ןופ טנעמורטסניא ןדעי רַאפ -- רענעט עקידוועליּפש

 "לטעטש ןיא הנותח ַא, רַאפ -- "עילעּפַאק , עכעליירפ ַא

 ,ײלרעלַא ,עטלַא ,עגנוי :ןדיא ןענייז רעגניפ, סעמעוו -- רענייא

 ,"ייז ןטכַארט קידנעטש , לייוו ,"םינדמל ןייז וצ סיוא ןקוק, סָאװ

 -- טלעוו רעד רעביא ןפיול , סָאװ ,"ןרעסַאוװ, ערָאלק רַאפ -- םי ַא

 ,"יינש ןקימיוש טימ ןכייק ןוא ןכָאק ,ןכַאל ןוא

 יד ןופ דחּפ ןטימ סיפ עניימ רַאפ ןרעטיצ ןזָארג יד , ןעמעוו רַאפ -- רענייא

 ."רעדלעוו

 שימטיר ןּפַאלק סָאװ ,ןענַאב עקידנגָאײלענש רַאפ -- רעדער ענעלָאטש

 ,"טייצ ןייק ָאטשינ ,טייצ ןייק ָאטשינ, :סיוא

 ןפיול סָאװ ,סעילָאסַאפ עטלמוטעצ , טימ ּפָאט-דָאז ןרַאפ -- ּפָארקָא
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 ."ןעניפעג טשינ טרָא ןייק ךיז ןענעק ןוא םורַא

 ."רעצ-רעביוצ , טימ טליפעגנָא זיא סָאװ -- ץרַאה ַא

 .סּפינש םענעדייז ַא רַאפ -- עקליּפש ענעטנעמיד ַא

 ,"ןטנלע עקיטכיל , רַאפ -- לָאטשירק רעיולב

 ,"ןטעמוא ערעטיול, רַאפ -- ןלַארטש-רעטיצ

 ."דרָאמסבלעז טײגַאב סָאװ ריּפַאּפ ַא, רַאפ -- המשנ ַא

 ."עכעמיוב , רעד טימ םיוב ןרַאפ -- ןעלצרַאװ

 עניימ ןופ קילב רעד יװ ,ןגייא רימ זיא שידיא ןיימ , ןעמעוו ייב ,רענייא

 ,"ןגיוא

 ,טניוו ןרַאפ -- שיור

 .רעיוא ןרַאפ -- דוס

 .ןיב ןרַאפ -- םושז

 ,בלימ ןרַאפ -- ץפיז

 ,ביוטש ןרַאפ -- ביוהרעד

 ,ביול רַאפ -- ןּפיל

 ,?ןשָאלעגסיוא ןבעל ַא ןופ -- רעייפ ַא זיא ןבעל סעדעי, ןעמעוו ייב ,רענייא

 ,ןייגרַאפ ןרַאפ -- ןייוועג

 .ןייז ןרַאפ -- רעטכעלעג

 .קַאב רעשרעדניק ַא רַאפ -- רערט ַא

 טגָאיעג יו ױזַא ,דחּפ ַא ךימ טלַאפַאב לָאמליײיט , ןעמעוו ,רענייא

 ןופ ןעיָאוו ַא יוו ױזַא ,טעמוא טימ ןזעוו ןיימ ןָא טכיוה ןוא ,טניוו ַא ןופ

 ,"טניה

 ,היח רעד רַאפ -- ווערעג

 ,טקניטסניא ןרַאפ -- דערעג

 ,םענעגרָאברַאפ ןרַאפ -- קעדטנַא

 ,םענעטלַאהַאב ןרַאפ -- קעלּפטנַא

 .ףוג ןרַאפ -- ןָאמעג

 ,טסייג ןרַאפ -- ןָאמרעד

 -תיב ןסיורג ןיא -- טלעצעג ןייא זיא טסייג ןוא ףוג, ןעמעוו רַאפ ,רענייא

 ."טלעוו רעד ןופ שרדמה

 .ןטָאש ןרַאפ -- טכיל

 ,דלעפ ןרַאפ -- גנַאזעג
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 .עלעטעלב ןטימ טַאלב ןרַאפ -- ךרָאשעג

 ,הלכ-ןתח ןרַאפ -- דייז

 "שיט סניבר םייב, ןרַאפ -- ךרָאהעג

 .עלעגייפ רעד טימ לגיופ ןרַאפ -- רעטַאלפעג

 ,רעדיל ענייז םורַא תופקה טצנַאט סָאװ ,רענייא

 .רעדילג עקידנעגניז רַאפ -- םטיר

 .ןעניב יוו ,תויתוא יד ןעמושז סע ואוו ,רעדניק טימ רדח ַא

 ,טרָאװ םוצ ענייז םישוח עלַא טימ ךיז טרעמַאלק סָאװ ,דימתמ ַא

 "ןבילקרַאפ ךיז דיל םוצ ןדנעגעל ןבָאה סע, ןעמעוו ייב ,רענייא

 ,חומ ןרַאפ -- טכַארטרַאפ ַא

 .ןרעטש ןרַאפ -- שטיינק ַא

 ,ןרעלק רַאפ -- קנַאדעג ַא

 .ןרעק ןרַאפ -- גָאז ַא

 .ןרעה ןרַאפ -- טרָאװ ַא

 "ףָאלש יו ױזַא -- טרָאװ ןיימ טימ ךעלרע , זיא סָאװ ,רענייא

 ,טקעטיכרַא ןרַאפ -- עיניל ַא

 ,"ץלַאװ, ןרַאפ -- גנואווש

 .רעצנעט ןרַאפ -- גיוב ַא

 .ענירעלַאב רעד רַאפ -- גיונ ַא

 ,דָאהַארַאק ַא טייג טפול עשירפ יד ואוו ,רעטצנעפ ענעּפָא טימ ,הריד ַא

 ,"דניז יו --- רימ ןיא זומ ַא זיא ןפַאש , ןעמעוו רַאפ ,רענייא

 ,"קידצ ַא -- טנַאפלעה ַא, רַאפ -- טירט עקילייה

 ,גיוא ןרַאפ -- קנואוו ַא

 .ןעלסקַא יד רַאפ -- קוצ ַא

 ,בייל ןרַאפ -- לּפַאצ ַא

 ,טנַאה רעד רַאפ -- טסעשז ַא

 ,םולב וצ םולב ןופ ,ןיב ַא יו ,ןטפול רעד ןיא ךיז טגָארט סָאװ ,רענייא

 | .ןרעפס יד רַאפ -- ןצילב

 ,ןרעה ןרַאפ -- ןליוו

 ."ןעלעטסולג וצ עלעטסול, ןרַאפ -- ַארוה ַא

 - ,גרַאב ןרַאפ -- ךיוה

 ,לָאט ןראפ -- רעדינ
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 ,לוק ןרַאפ -- רעטיצ

 ,לָאמעלַא ןרַאפ -- יינ

 .עקנָאל רעד רַאפ -- ןירג
 .עקנָאלָאּפ רעד רַאפ -- רירפ

 "שטנעמ ַא יו םינּפ ַא טָאה סָאװ ,עלעדנייטש ַא, רַאפ -- גיוא ןַא

 ,טכַאנרַאפ ןרעקַאלפ ןלַארטש עקידרעייפ יד יו, :זיא סָאװ ,רענייא

 ,ָא-ױזַא טקנוּפ ,טכַארק רענוד ַא ןעוו טרעטיצ ןגייווש ןיא טלעוו יד יו

 טנעפע ןורכז ןיימ טנגוי ןופ ןעוו -- םַאלפ ךיא ןוא ךיא ןיוטש ,םיצולּפ סעּפע

 ."םי ןייז ףיוא

 ןיא ןצנַאט סָאװ ,ןלעזמַאמ-ךעלדנגער, יד רַאפ -- ךעלעּפָארט עקידלרעּפ

 ,"ןלערדַאק
 ,"למילב םעניא לצָארּפש , ןרַאפ -- עביל

 ,למיה ןרעטיול ןרַאפ --- יולב

 ."ןעניימ עקידנליּפש , יד רַאפ --- דיירפ

 "ןעניינ עקידנצייר, יד רַאפ -- ַאי

 .ןרעווש-קירעיורט ןרַאפ -- טסיירט

 ,"ןרעגַאב עקיטכיל, רַאפ -- גנונעפָאה

 זיא -- רעוו רעדעי יו רעמ טשינ רימ ייב זיא רענייק, :ןעמעוו ייב ,רענייא

 ' ... רעמ

 רעד ןוא ,קעװַא זיא םָארטש רעד , :סָאװ ,ךייט רעד יוװ ,טעָאּפ רעקילַאוװק ַא

 ,ןבילבעג זיא ךַאילש

 -- ,"ןבילברַאפ רמז ַא זיא ךייט ןקימָארטש ןופ

 .יקצול .א

 .י .1 ,1972 .ווָאנ ,"רוטלוק עשידיא
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 ןײטשטַאלג בקעי

 גָאטנריױבעג ןט770 ןייז וצ

 .ןינב ןטסעפ ַא רַאפ ,טנעמע

 ,ןינק ןקיביײא ןַא רַאפ -- טעמרַאּפ צ

 .לכש ןרַאפ -- םעט

 ,לכיה ַא רַאפ -- טכיל

 .ןרעסַאו עפיט רַאפ -- רעכיוט ַא

 -- תודיחיב טנוװַאד סָאװ ,רענייא

 ...תודוקנ ןוא ּפָארט ןטימ

 ,סָאמ ַא רַאפ -- טכיוועג

 ,סוכ ַא רַאפ -- ףילשעג

 ,רענעט רַאפ -- רעיוא ןַא

 .רענעק ןרַאפ -- טַאלב ַא

 ,ןוגינ םעד טרָאװ ןופ טליפ סָאװ ,רענייא

 ,,,טירט יד רערעטעלק ַא יו

 .רעטיג ןופ רעציזַאב ַא

 .רעטיה ןרַאפ -- גיוא ןַא

 .רעטינש ןרַאפ -- רעסעמ-דיינש ַא

 ,הבשחמ רעד רַאפ -- יסויבעד ַא

 ,עיצַארטסעקרָא-טרָאװ רַאפ -- לעוװַאר ַא

 ,טײקטקַאּפמָאק רַאפ -- סוילעביס ַא

 ,גָאז-גניז ץ'רַאפ -- ןעווַאהטעב ַא

 -- ...ַארטנָאק ןרַאפ -- ךַאב ַא

 ,ןײטשטַאלג בקעי

87 

 ָאקיסקעמ ,1967 רַאונַאי רעט-1
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 רעּפנייװ עשיז

 (ןַאטיז)

 ,ךעלזנעג עקיגנוי רַאפ -- עקנַאל ענירג

 ,ךעלרעּפניײוװ עסיז טימ ,דָאס ַא א

 ,"ייווצ ןביוט עסייוו, רַאפ -- רעטסנעפ ַא רב

 ,ןריצַאּפש וצ ןעוועג טוג זיא'ס ןעמעוו טימ ,רענייא

 ,ןריפ ןסעומש ןוא טייז ייב טייז

 ןעגנַאז ענעדלָאג טימ ,דלעפ ַא

 ,טייקסטוג רַאפ -- םינּפ ַא

 ,העירז עטוג רַאפ -- דרע עטעפ

 ,תבש ףיוא שיפ עשירפ רַאפ -- ךייט ַא

 ַא ןופ ןטימ ןיא ןטרָאד ןוא ָאד סעקטַאכ יד ךיז ןגיל , סע ואוו ,לטעטש ַא

 ?ןטרָאג םענירג ,ןסיורג

 .םידיסח רעקסירט רַאפ -- ןוגינ ַא

 ןגרָאמ ןרַאפ גָאט ַא ,יטלַא ןופ ןייש ןרעטיול ןיא , טָאה סָאװ ,רענייא

 ,ןטלַאהַאב

 ,םיוב ןטילבעצ ַא רַאפ -- תוחיר עקַאמשעג

 ,גנילירפ בױהנָא ןַא רַאפ -- געט ענטַאימ

 ,"םיאיבנ יד , טייק ןייז רַאפ -- ןרעטמַאל ַא

 ,טײקטלַארּפעצ רַאפ -- ןוז

 .רעעז ןרַאפ -- ןייש

 .רערעה ןרַאפ -- גנַאלק

 ,ןוויטָאמ רענילָאװ רַאפ -- רעגניז ַא

 ."ץעלעדיימ קישטניילק ַא בָאה'כ ,, רַאפ -- דנַאלב

 ,רעיורט ןרַאפ -- סקידעכַאל

 .רעיומ ַא רַאפ-- ןָאקלַאב ַא
 ,"ךעלקעלפ יד ןיײרַא ליוז ַא ןיא יוװ ,ןכירק רעטרעוו, סעמעוו ,רענייא

 ."סניימ ןושל שידיא , רַאפ -- גנוצ ַא

 ,רבדמ ןיא רעניאודעב ןרַאפ -- לפייפ ַא

 ."ןָאה םענעדליג , ןרַאפ -- םַאק רעקידרעייפ ַא
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 ,רעגָאז ןרַאפ -- ץרַאה

 ,עטבילרַאפ רַאפ -- טנווָא-רעמוז רעליטש

 ,טנייה ןוא ןטכענ םעד ןופ רעקנירט רַאפ -- לַאווק

 ,ןגיוא עיולב רַאפ -- םולח

 ,קילייה זיא "דומע עיזעַאּפ , רעד ןעמעוו רַאפ ,רענייא

 .געט עקידנעײגקעװַא רַאפ -- רערט ַא

 ,געוו ןעמורק ַא רַאפ -- רעױדַאב ַא

 .תויח רענילָאוװ טימ טּפַאזעגנָא ןענייז רעדיל סעמעוו ,רענייא

 ,ףוג ַא רַאפ -- המשנ ַא

 ,ףור ַא רַאפ -- לוק ַא

 יד ךיז ןעלגיּפש רעטסיולק ןפיוא ןוא ףיוא טייג ןוז יד, ןעוו ,ןגרָאמירפ ַא

 ,"ןלַארטש

 ,?ןלַאטש יד ךָאמ טימ יורג , ןפיוא ןלַאפ ןעוט ייז ןוא

 .רעביירש ןופ ןעמייה וצ ,ןריט ןופ רענעפע ןַא

 .ןענופעג געוו ןייז סעקשזעטס עטלגנעלשעג ךרוד טָאה סָאװ ,רענייא

 | .ןעלצרָאו רַאפ -- טפַאז

 ,תוריד עמערַאװ רַאפ -- גָאזנָא

 ,הרות רעד ןופ תויתוא יד טנייוועג ןבָאה, סע ןעמעוו ייב ,רענייא

 ,ץאביקע 'ר ןופ בייל סָאד טמעקעג טָאה'מ זַא

 ,ןעגנַאגעגסיוא זיא ןוידרת ןב אנינח יבר, ןוא

 ,ארומ ןָא ןצנַאגניא ןעמַאלפ יד ןיא

 ,בייל ןייז רעטנוא ןבָאה טגָאלקעג רָאנ

 ,ןגייווצ עקימַאלּפ יד רעטייש םעניא

 ,"ןגייטש עשימיור יד ןיא תויח יד טנייוועג ןבָאה םישודק יד ןופ דרָאמ ןפיוא

 ,ץ'התיכ וצ ליואוו זיא'ס ןעמעוו טימ ,רענייא

 .ץַאטיז רַאפ -- טפַאשקנעב

 .רמוש ַא טרָאװ ןופ ןוא רעדימש ַא

 -- ."רעמיורט ַא לכוטסַאּפ , ןרַאפ -- טיילפ ַא

 | .רעּפנייו עשיז

4 622 74 84 

 1978 ,שטיב ימַאימ
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 ימלא .א

 לבוי ןשירַארעטיל ןט-50 ןייז וצ

 ,ןגייווצ ךס ַא טימ ,םיוב

 .ןעמענַאב וצ גיוא ןטימ ,טײקרַאלק ַא א

 ,סָאטַאגילבָא-ָאכע עפיט טימ ,גנַאזעג רעליטש ַא יש

 .ןעמַאזנייא ןרַאפ ,רערט ַא

 ,דיחי ןרַאפ ,עדָא ןַא

 ,לכש ןרַאפ ,גיוא ןַא

 זיא ןוא "תועיסנ עשירַארעטיל, עגנַאל טכַאמעגכרוד טָאה סָאװ ,רענייא

 ,שזַאגַאב ןכייר ַא טימ ןעמוקעג םײהַא

 ,סעקשזעטס עקיטייז רַאפ ,רעריצַאּפש ַא

 ,"ןיינ; :ןגָאז וצ ארומ ןייק טשינ טָאה סָאװ ,רענייא

 .ןעמעלַא טימ טשינ טיירש סָאװ ,לוק ַא

 ,ךוטרַאפ ַא רעטנוא טשינ ךיז טלַאהַאב סָאװ ,רעלפייווצ ַא

 ,םיתפומ ןוא םייבר ןייק ןופ טשינ טלַאה סָאװ ,רעקיביױלג ַא

 ,טכַאנרַאפ ןקידרעמוז ַא רַאפ ,רעיורט רעסיז ַא

 .ןעמוקוצניירַא גנירג זיא'ס ןכלעוו ןיא ,ןטרָאג ַא

 ,ןײלַא ךיז טימ גירק ןיא זיא סָאװ ,רענייא

 ,טכַאנ רעקידנגער ַא ךָאנ ,ןגרָאמירפ רערעטיול ַא

 ,רָאכ ןיא טימ טשינ טגניז סָאו ,טסילָאס ַא

 .שיט ןגנַאל ַא ייב ,רענרעל ַא

 ,טנַאה רעד ןיא ענרעטמַאל ַא טימ ,רעטכעוו ַא

 ,םיוב ַא רעטנוא קידנציז ,רערעדנַאװ ַא

 .ןייוועג-ןטימ ַא ןיא ,לכיימש ַא

 .רעדעס עדמערפ ןיא ןקוקוצניײרַא רַאפ -- וויטקַאּפש ַא

 .סעװַארטָאּפ עשילרעטסיוא רַאפ -- רעשַאנ ַא

 .טנעוו יד ףיוא סנטָאש עקירעטיצ טימ ,תושמשהדזיב ַא

 ,ןדָאל עטכַאמעגוצ טימ ,גָאטיײב ַא

 ,ןטלפייווצרַאפ ןרַאפ -- ןייוועג ַא

 .ןדימ ןרַאפ -- גנַאזעג ַא
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 ,ןקיטשרָאד ןרַאפ -- לגָאל ַא

 .ןובשח רַאפ טיירג זיא סָאװ ,רענייא

 ןדנַאר יד ייב , רַאפ -- ורמוא ןַא

 "רעטעג יד ןופ געוו ןפיוא ,, רַאפ -- רעייג ַא

 ."טלעוו ןוא שטנעמ , רַאפ -- רעטעב ַא

 ""ערעדנַא טימ ןוא ךיז טימ , זיא סָאװ ,רענייא

 ,ןײרַא םינּפ ןיא טלעוו רעד רַאפ -- ץירקעג:ןייצ ַא

 ?קנַאדעג ןוא זיא גנַאזעג ץלַא , ןעמעוו ייב ,רענייא

 ,םורק ןוא ךיילג טפיול סָאװ ,דלעפ טילבעצ ַא

 -- ."ביוט רעד וצ קילב , ןייז "האנק טימ, קידנביל טדנעוו סָאװ ,רענייא

 .ימלא .א

 .י.נ ,1958 ,29 ץרעמ ,"עמיטש יד ,

 קינלַארָאק .א ,רד

 טיײצרָאי ןט-20 ןייז וצ

 .רעריצַאּפש

 ,ףיט רעד ןיא ,השורי ַא רע

 ,ןקיטשרוד ןרַאפ -- םענורב ַא

 ,טסײג ןופ רעכוז ןרַאפ -- לַאווק ַא

 ,םינוגינ ןופ עיצַארטסעקרַא ןַא

 ,ןזיור עטנוב טימ ,ןטרָאג ַא

 .ןגייווצ עטנירגעצ ףיוא ,ןעגנומיטש ךעלגנעה

 ,סנּפָאקוצ ןרַאפ -- טלעוו-םירפס ַא

 ,קנַאדעג ןקיצילב ןוא טרָאװ םענעפילשעג ןופ ,ןגנמ ַא

 .ענורטס רעדעי רַאפ -- ןגיוב ַא

 ,טנעמורטסניא ןדעי רַאפ -- זָאוטריוװ ַא

 ,טײקטסוּפ ןופ ,ײגקעװַא ןַא

 ,טייקיזָאלטכורפ רעד רעביא ,טייקנביוהרעד ַא

 עכיײרטסיײיג רַאפ ןעײלַא עקיטכערּפ טימ קרַאּפ רעטריוויטלוק א
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 ,קנַאדעג ןרַאפ -- שרדמה-תיב
 .המשנ רעד רַאפ -- ץַאלַאּפ
 .ןע'מי עפיט רַאפ -- רעכיוט'

 ןשירָאנַאס ַא טימ ,ןעמוקעג רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןיא זיא סָאװ ,רענייא

 ,ןָאט

 ,ןרוטַארעטיל עלַא ןיא ,רעגריב ַא

 ,תונושל עכעלטע ןיא ,רעשימייה ַא
 / ןעמוג ןרַאפ -- שירפּפָא ןַא

 . .גָאט-רעמוז ןסייה ַא ןיא ,קנורט רעליק ַא
 בוטש ןיא םוקניירַא ןייז טימ סָאװ ,םיקחרמ יד ןופ טסַאג רענעביוהעג ַא

 | י ,קיטכיל טרעוו

 ,רערט רעקידלרעּפ ַא טימ ,לכיימש רעטרינימוליא ןַא

 . .טייקירעדינרעד רעד רעביא ,ץלָאטש

 .ןשזַאטלָאװ ערעיוהעגמוא ןופ ,רָאטקעשזַארּפ

 ,רעצ ןופ ערַאמכ רעטכידעג ַא רַאפ -- עטנעל עיולב

 .סעיניל עקידנעילַאװכ טימ ,גרַאב

 ןוא ליּפש רעקייפוס-ןיא ןַא ןופ טכיל ןיא טָא ,טלעוו יד טעז סָאװ ,רענייא

 ַא ןופ לגיּפש ןיא טָא ןוא ,"ליּפש םעד טימ ןעיירפ ךיז רימָאל , :טגָאז

 גָאט ןדעי ןוא ןבירשעג עדנעגעל ַא ,טלעוו יד זיא עדנעגעל ַא, :עדנעגעל

 ."טָאג ןופ טנַאה יד -- טנַאה רעקיד'תודוס רעסייוו רעד ןופ ןבירשעג-יינ

 .רעסעמ ַא יו טדיינש סָאװ ,עינָאריא עטרעטיילעג

 ,ליטס ןכעלטלעוו טימ טצריוורַאּפ ,טייקכייוו עשידיא-שיניַארקוא

 .ןשיט עטקעדעג:סייוו ףיוא ,ךוקנייפ רעקיד'תועובש

 .תודועס ענעביוהעג ףיוא ,שטעליוק רענעטכַאלפעג

 ,טייז רעד ייב ןעזָאניּפש טימ ,ארמג

 .;ישטניװַאד ָאדרַאנָאעל ןוא ם"במר ןופ ,עװנַאק

 ;יעּפמָאּפ ןוא "ןולובז ןופ גרַאב רעד, ןופ

 ;ןעטַא ןוא םילשורי ןופ

 ;זירַאּפ ןוא םיור ןופ

 ;ןילרעב ןוא גרוברעטעּפ ןופ

 .  ;דירדַאמ ןוא ןיוו ןופ
 ,קרָאי-וינ ןֹוא עקיסקעמ ןופ

 ר וָשֵ*6 רוש*

6 26 624 584 

 ש6 24 54 54
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 ןכַאילש עקיטייז וצ סגנַאגסױרַא ךס ַא טימ ,טקַארט רעקיצנַאלג רעטיירב ַא

 .ןגעוו ןוא

 עסייוו ףיוא ךעלגניר ענעדלָאג עטדימשעגסיוא יו ,עטנכייצעג רעטעלב

 י ,רעגניפ

 .ןשיװַאלקיָאנַאיּפ עטצינשעגסיוא יו ,ןצַאז
 .ןעמָארטש יװ ןלַארטש טָאװ ,תויתוא עטלווַאטרַאפ

 -- .עינָאפמיס ענזירּפַאק עקידנּפַאכרַאפ ַא

 ,קינלַארַאק םהרבא ר"ד

 .י .ב ,1958 ,29 .גיוא ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ

 רעקעּפ רָאטקיװ

 ןַאמלָאק פיליפ רבח ןיימ טעמדיוועג

 .רעטַאעט ןרָאפ -- גנַאהרָאפ
 ,רעיורט םעד ןוא דיירפ יד טָאה סָאװ ,רענייא א

 ,ןייש-ןרעטמַאל םייב טליּפשעגסיױא ר

 .טרָאװ ןרַאפ -- דובכ ַא

 ,גנַאלק ןרַאפ -- רעהעג ַא

 .געט עקיכָאװ רַאפ -- בוט-םוי

 ,במעד רעשיטַארקַאטסירַא ןַא

 ,..דלַאֹוו ןקיכָאמ ַא ןופ ןטימ ןיא

 ,עוטַאטס ַא רַאפ -- טײקוויסַאמ
 .ןינב ןקרַאטש ַא רַאפ -- טנעמעצ

 .רעיוב ןרַאפ -- דלודעג

 ,רעפמעק ןרַאפ -- תונשקע

 ,רעטוּפ טימ ,טיורב-ןרָאק קיטש ַא

 .ןעייק ןרַאפ -- סונ רעקידרעדָאי ַא
 ,עניב רעד ףיוא זיולב טינ טעווָאכעג ןבעל סָאד טָאה סָאװ ,רענייא

 ,ןייז ןכעלגעט ןיא ךיוא רָאנ

 ,סָאכע עטייוו רַאפ -- לוק רעפיט ַא

 ולא
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 ,סענורטס ענעדישרַאפ טימ ,טנעמורטסניא ןַא

 ,טעטסע ןרַאפ -- קַאמשעג

 ,רעפַאש ןרַָאפ -- רערעדנואווַאב ַא

 ,ןרָאה ןרַאפ -- ףור ַא

 ,ןורכז ןרַאפ -- לכיימש ַא

 .ןרעטש ןרַאפ -- ילג

 ,רעילַאװַאק ןרַאפ -- לַאווק ַא

 .ןרעװ-וצ:טלַא טכַארטעג טינ טָאה סָאװ ,רענייא

 ,דיל-סעביל ןקידימת ַא רַאפ -- ןוגינ ַא

 .םענעסקַאוװרעד ןרַאפ -- טייקשלגניא

 .טייקכעלקריוו עשיגַארט יד טנעקרענַא טשינ טָאה סָאװ ,רענייא

 ,ןבעל ןרַאפ -- טסול

 .ןבעג ןרַאפ -- ןליוו

 ,ןבערטש ןרַאפ -- קשח

 ,רעסינעג ןרַאפ -- האנה

 ,טעמוא ןרַאפ -- טייקרעטנומ

 ,טנעמָאמ ןקידנרערט ַא רַאפ -- לַארטש ַא

 ,ּפסָאנק ןסייוו ַא רַאפ -- יולבנגרָאמ

 ...הביבס רעטסיוו ַא ןיא ,דלעפ רענירג ַא

 ,ץרַאה טיירב ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,רענייא

 .ןעמָארטש טימ ךייט ַא יו

 ,םענעריורפרַאפ ןרַאפ -- קנורט רעמערַאוװ ַא

 ,טניוו ןופ םענעגָאלשעג ןרַאפ -- טנַאה טקערטשעגסיוא ןַא

 -- .טייקשירבח רַאפ -- ןָאפ ַא

 ,רעקעּפ רַאטקיװ

 .י 1 ,1958 ,23 לירּפא ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאיזוינ,
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 לזניא רעקיטכערּפ ַא -- ַארעדַאמ

 ןוויטָאמ-עזייר

 -דרע םעד ףיוא ןַארַאפ ןיא סָאװ ,רעטסנעש רעד ךיוא רשפא רַָאנ

 ןענייז ,טגָאמרַאפ רע סָאװ ןעמולב ןוא רענטרעגנייוו לָאצ יד .לגוק

 ךָאנ ץעגרע ןיא בָאה ךיא .טלעוו רעד ףיוא עטסנעש ןוא עטסקיטכערּפ יד ןופ

 טימ ןוא לָאצ רעסיורג רעייז טימ ןלָאז סָאװ ,ןעמולב ליפ ױזַא ןעזעג טשינ

 טימ ןכיילגרַאפ ךיז ןענעק ןרילָאק ןופ טייקנייש רעשילרעטסיוא רעייז

 יד !ןעמולב ןופ קיטנַאלטַא ןצנַאג ַא טשינ רעיש טרָאד טָאה ריא .ַארעדַאמ

 ןטרָאס עטסעב יד ןופ תוחיר עטסנייפ יד ,ךיז ןיא טלַאהטנַא טפול ַארעדַאמ

 ,טלעוו רעד ףיוא ןעמויפרעּפ

 ,רעטסרַאבטכורפ רעד ,טכוד רימ יו ,רָאנ טינ זיא ,ַארעדַאמ לזניא רע ד

 םעד ןופ ןוא טפול רעד ןופ רע'רוכיש בלַאה ַא טריצַאּפש ריא

 ַא יוו ,סיואכרוד טכַארּפ ַא ןסָאגעגסיױא טגיל סָאװ ,ףושיכ ןשילרעטסיוא

 ץעלָאמש יד רעביא ,לזניא ןצנַאג ןרעביא ,ךייט רענעדלָאג רעטיירב

 עשיפרָאד עסייוו ,עקינוז:לעה יד טימ ,ןסַאג עטרעיישעג עשילַאטנעירָא

 -כרוד ,רעלעה רעד רעטנוא קידרעבליז ןעקסַאילב סָאװ ,ךעלעביטש

 טינ ןגיוא יד רָאג טנעק ריא ןוא ,ןוז רעקידנצירּפשדלָאג ןוא רעקיטכיז

 ןיא ךיז טכוד ךיז וצ טָאה סָאװ ,טייקנייש ןוא טכַארּפ םעד ןופ ןסײרּפָא

 ,טינ ןכיילג ןייק ץעגרע

 טימ לזניא רערַאבטכורפ רעד ףיוא ךיז טבייה סױרַא םי םענופ ךיוה

 טכיירג ןוא םי ַא ןעמולב עשילרעטסיוא ןוא רענטרעגנייוו עקיטכערּפ ענייז

 סָאװ ,ןרעיילש:הּפוח עכייו ,עטרַאצ:שילדײמ ,ערעטױל יד וצ זיב

 םוצ דנַאר ןייא ןופ תולכ עקירעי-ןצכַא עקידוועמעש יוװ םוא ןעשזדנָאלב

 טייק עכעלנירג ַא .יולב ןיא טפיטרַאפ זיא סָאװ ,ןביוא למיה ןיא ךיוה ןרעדנַא

 ,טקעדַאב שוילּפ םענירג טימ יו ,ןציּפש-גרַאב ענירג עשילרעטסיוא ןופ

 םייב טעה ףיונוצ ךיז טסיג רעכלעוו ,למיה ןעיולב-ףיט םעד רעטנוא ןרַאּפש

 עטרילָאק-לגיּפש ,עטרַאצ ,ענעדייז ,עכייוו ןסַאילימ-ילימ יד טימ ןטנוא דנַאר

 -ארעדַאמ רענעדלָאג רעד רעטנוא קידלָאג ןצנַאלג עכלעוו ,ךעלעשטיינק-םי

 ,עגנַאל עקיכעלייק ,ןזיּפש-רעסעמ עפרַאש יוװ ,ןטייוו ןופ סיוא ןעעז ןוא ןוז
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 ערעייז ןוא ךעלעגנעלש-רעסַאו עניד יו ,ןיד-ןיד ךיז ןעוועדלַאפ ןוא

 ןופ רעטיצ םעד טימ ןביוא ןופ ןרעטַאלפ סנקור עלעדייא עניד ,עקיכעלייק

 טעשטסַאלעג לָאמ ןטשרע םוצ ןרעוו ייז ןעוו ,ךעלעטסירב עשלדיימ עגנוי

 ,ערעדנוזַאב ןיא ,גנילגנוי ַא ןופ ןציּפש-רעגניפ עניד ,עלעדייא יד ןופ

 עכלעוו ןיא ,סעיניל-רעסַאװ ,עקירעטיצ-טרַאצ ,עכייוו ,עטלײטעגרעדנַאנַאפ

 יד ואוו טרָאד -- טקייוועג ךיז טָאה לגיּפש-םי רעיולב ,רעפיט ,רעסיורג רעד

 טייוו ןענַאטשעג זיא ,קרָאי וינ ןופ ןיהַא טכַארבעג ךימ טָאה סָאװ ,ףיש

 ,טרַאװעג רימ ףיוא טָאה ןוא םי ןטימניא ןײלַא עקינייא

 ענייז טימ !לזניא רעד טגָאמרַאפ ,רָאג זיב טייקנייש עקידנריר ַא

 ןקנירטנָא רע ןעק ,םי ַא ןעמולב עשילרעטסיוא ןוא רענטרעגנייוו עקיטכערּפ

 !טלעװ עצנַאג ַא ןכַאמ רוכיש ןוא

 ַא ,קרָאי וינ ןופ לדיימ ַא טײלגַאב טָאה ךימ .ןײלַא ןעוועג טשינ ןיב ךיא

 רעטנעָאנ ַא רעריא ןוא ,רָאג זיב עשיטַאּפמיס ןוא עטנעגילעטניא טסכעה

 ןוא טסישידיא רעשיטַאנַאפ ַא ,קרָאי וינ ןופ ךיוא ,רוחב רעדנָאלב ַא ,טניירפ

 ...ביל טשינ ןכַאז עדייב בָאה ךיא ןוא ,רערעכיור רעכעלטפַאשנדיײל ַא

 רעד ףיוא קידנרַאפ טנעקַאב ךיז טשרע וצ ייז טימ בָאה ךיא

 ןיא רימ ןבָאה ,ַארעדַאמ ןייק ןעמוקעגנָא זיא ףיש יד ןעוו ."אינטערואמ,

 ליבָאמָאטױא ןַא טימ עיסרוקסקע-עזייר ַא ףיוא טזָאלעגסױרַא ךיז ןעיירד

 סָאװ ,ןקורדנייא עסייה יד טימ טלייטעג ךיז ,לזניא ןקיטכערּפ םעד רעביא

 ךיז ןוא טכַאמעג זנוא ףיוא טָאה לזניא רעכייר-קיברַאפ ןוא רעלופרילָאק רעד

 רעדעי טימ ךיז טָאה סָאװ ,טייקנייש רעשילרעטסיוא רעד טימ טקיטעזעג

 יד ןוא לזניא םעד ןופ טייקרַאבטכורפ יד !טקעלּפטנַא זנוא רַאפ דרע ןַאּפש

 !ט'פושיכ'רַאפ יירד עלַא זנוא טָאה ,ןעמולב יד ןופ ןרילַאק עשילרעטסיוא

 סנירעזעגוטרַָאּפ עקנַאלש עליפ ףיוא טרָאד ןגָאלשעגנָא ךיז ןבָאה רימ

 טייקנייש סנעמעוו ןופ ,ןגיוא עניורבלקנוט ןוא רע'מינּפ עניורב-טַאמ טימ

 ערעייז טײקנַאלש יד .טּפַאכרַאפ ןוא טשַארעביא קרַאטש ןעוועג ןענייז רימ

 !ןסײרוצּפָא רָאג ייז ןופ ןגיוא יד רעווש ןעוועג זיא סע ןוא ,טציירעג טָאה

 ,סנטילש טימ טרָאד ןרָאפ סָאד ןעוועג יירד עלַא זנוא זיא שודיח-דליוו ַא

 טָאה לזניא ןופ ןסַאג יד ףיוא יינש ןופ ןמיס ןייק תעב :ןסקָא טימ טנַאּפשעג

 ןוז יד .קידרעמוז טכע ןעוועג ןיא ןסיורד ןיא .ןעזעגנָא טשינ ץעגרע ןיא ןעמ

 זיא ןביוא ןוא ןלַארטש עמלַאּפ עגנַאל עריא טימ דרע יד טמערַאוועג טָאה

 -- טייקכייוו רעכעליולב ןיא טקייוװעג ךיז טָאה ןוא למיה רעיולב ַא ןגנַאהעג
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 טָאה סע !סנטילש טימ ןרָאפ ראג ןשטנעמ זַא ןייא ריא טעז לָאמַא טימ ןוא

 הביס יד סיוא ךָאנרעד טניפעג ריא ןעוו רעבָא !שימַאק ןעזעגסיוא תמאב

 | ,שימָאק ןייז וצ ףיוא ןצנַאגניא ךַאז יד טרעה ,ןופרעד

 רָאנ ,ןטייל ייב יו ,רנעגעוו ןוא דרעפ ןייק טימ טשינ טרָאד טרָאפ ןעמ

 ַא זיא לזניא רעד לייו רַאפרעד ,ןסקָא טימ טנַאּפשעג ,סנטילש טימ

 ּפָארַא ןוא ףױרַא-גרַאב סיואכרוד טרָאד ןפיול ןסַאג יד ןוא רעקיגרעב |

 סע ןוא ,ןסַאג עטריקורב יד ףיוא רענעגעוו יד טימ דרעפ יד ךיז ןעשטילג

 ,ןקילגמוא עטפָא רָאג ןעמוקרָאפ רעבירעד ןגעלפ

 טניואוועגוצ טשינ זיא גיוא סָאד .יוװ ייס ןעוועג סע זיא עווַאקישט רָאנ

 | .,.טייקטרעקרַאפ טרָאס ַאזַא וצ ןעוועג

 ןצוט ַא ןעז ךיוא טרָאד טנעק ריא ,ץלַא טשינ טייוו זיא ןיילַא סָאד רעבָא

 ,ןלעטשּפָא ךיז ָאד ךיא לעוװ ,ייז ןופ עלַא ףיוא טשינ רעבָא .םישודיח ערעדנַא

 וצ טרָאד טריסערעטניארַאפ ןעוועג ןיב ךיא סָאװ ןיא רקיע רעד

 ?ןשטנעמ יד ןבעל סָאװ ןופ זיא :ןעניפעגסיוא

 רעבָא ךָאד ךיז ןעק'מ .ןכַאז עטוג ייווצ ךיז רַאפ ןענייז ,ןעמולב ןוא ןייוו

 ןעק ךיוא ...קירעגנוה זיא'מ ןעוו ,ןעמולב ןעייק ןוא ןצעזקעװַא ךיז טשינ

 ,..רדסכ ןייוו ןקנירט ןייא ןיא ןטלַאה ןוא ןציז טשינ ןעמ

 עקיטשינ רַאּפ ַא ןוא ,ןעמולב ןוא ןייוו ץוח ַא זַא ,ןייז ןסיוו טפרַאד ריא

 :רעגייטש ַא יו ,ןטעברַא-טנַאה ןטרָאס עסיוועג ךיוא ,ךעלקירבַאפ-לבעמ

 ַארעדַאמ טגָאמרַאפ ,ןטייקיניילק ערעדנַא ךָאנ ןוא ןעיירעקיטש ,יירענסיוא

 טרָאד טסָאק לטימ-ןבעל סָאד םגה ןוא .טשינ עירטסודניא ערעדנַא םוש ןייק

 וצ ףיוא טלעג ןבָאה ןגעווטסעדנופ ץלַא רעבָא ןעמ ףרַאד ,קיליב רעייז

 ?טלעג גנורעקלעפַאב יד טמענ ואוו ָאט ...סעּפע ןפיוק ךיז ןענעק

 ןעמעלַא רַאפ .ןןעמענ טשינ ךס ןייק ךייא ףרַאד ןעניפעגוצסיוא סָאד

 רעקיטרָאד רעד ןופ לייט רעטסערג רעד זַא ,סיוא טרָאד ריא טניפעג

 ַא טכוזַאב בָאה ךיא ...תוקחד סיורג ןיא טבעל ,לזניא ןפיוא גנורעקלעפַאב

 יד .טרָאד טבעל ןעמ ױזַא יוו טקוקעגנייא טוג ךיז בָאה ןוא ןעמייה לָאצ

 ...ןגיוא יד ןכָאטשעג טָאה טײקמערַא

 יד עכלעוו טימ ןזייּפש-טּפוה יד זַא ,סיוא טרָאד ריא טניפעג ךיוא

 -סיוא ןסקַאו עכלעוו ענעי ןענייז ,ךיז טרענ לזניא םענופ גנורעקלעפַאב

 ןייז רעדעי ַא טעמכ טרָאד טגָאמרַאפ סָאד סָאװ ,לזניא ןפיוא ךעלסילש

 ךיז ףיוא טלעג גונעג טָאה ןוא רעכעלגעמרַאפ ַא זיא רענייא ןדייס ...סנגייא
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 ןוא לזניא ןפיוא טשינ ןסקַאװ עכלעוו ,ןעלקיטרַא ענעי עלַא יד ןפיוקוצנייא

 .עקירעמַא ןופ ךעלכעזטּפױה ,דנַאלסיױא ןופ טריטרָאּפמיא ןיהַא ןרעוו

 עשילרעטסיוא יד טשינ ךיוא ,רענטרעגנייוו עקיטכערּפ יד טשינ ,ָאזלַא

 ךעלקירבַאפ-לבעמ עקניציּפ יד טשינ ךיוא ,בורל טרָאד ןסקַאװ סָאװ ,ןעמולב

 רעקיטרָאד רעד הנויח גונעג ןביג ,ןעיירעקירטש עכעלטסניק יד ןוא

 -ןטסירוט , יד !ןטסירוט יד -- ןעד סָאװ רָאנ .לזניא םענופ גנורעקלעפַאב

 !לזניא םעד ףיוא עטסקיטכיוו עמַאס יד זיא "עירטסודניא

 ַא ךיז טימ ןעגניירב ןוא ןיהַא ןרָאפ וצ ןפיש עיינ ןעמוק גָאט ןדעי

 יד ןוא ,דנַאלשטיײד ןופ ,דנַאלגנע ןופ ןרישזַאסַאּפ עשירפ ןופ םָארטש

 סָאװ ףיש עיינ עדעי .םעד ךרוד ףיוא שממ טרָאד טבעל גנורעקלעפַאב

 יו ,ןשטנעמ תונחמ ןופ םי גערב םייב טנעגעגַאב טרעוו ,טרָאד ךיז טזייוַאב

 ןעניד וצ ךייא טיירג ןענייז ןוא ,עגנוי ןוא עטלַא ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןעלגיופ

 רעד ןופ ןרעוו ןטסירוט יד .ןײלַא רָאנ טליוו ריא ןפוא ַא רַאפ סָאוװ ףיוא

 ךיז ט'הפנח ןעמ ...טנעה יד ףיוא שממ ,ןגָארטעג גנורעקלעפַאב רעקיטרָאד

 ןוא ,םיא טגנַאלרעד'מ ,רעטנוא םיא טגָארט'מ ,םיא וצ טלכיימש ןעמ ,םיא וצ

 טוג יו ,טשינ ןילַא רָאג טסייוו טסירוט רעשירעדנעוושרַאפ רעכייר רעד

 רע ןוא טרָאד גָאטליואוו רַאפ עגושמ ךַאפנייא טרעוו רע !טרָאד םיא זיא'ס

 ,,טלעג ןייז רַאפ ןפיוקנייא סעכלעזַא טרָאד רָאג לָאז רֶע סָאװ טשינ טסייוו

 עטסנעש יד ...טרָאד רע טגירק ,ןפיוק ןעק רָאנ טלעג סָאװ ץלַא לייוו

 ןייז סָאװ גנידצלַא טרָאד טגירק רע :ץרוק ,ןענייוו עטסעב יד ,ךעלדיימ

 ,סענעשעק עכייר ערעייז ןופ חכ םעד טימ ...טסולג ץרַאה עשיטסירוט

 ,עכעלדירפ-ךיז עקיטרָאד יד ןטסירוט עשירעדנעוושרַאפ עכייר יד ןגניווצ

 ...ןברָאדרַאפ ןוא ןסַאלעגסיוא ןרעוו וצ ,גנורעקלעפַאב עקיאור

 עזָאלרעטָאפ ,עזָאלמיײה ליפ ױזַא ןעזעג טשינ ךיא בָאה ץעגרע ןיא

 יד ףיוא יו ,ךייא ייב תובדנ קידנטעב ,לברַא יד ּפָא רעיש ןסייר סָאװ ,רעדניק

 ,זײרּפ רעלעיציפָא רעד זיא סָאד זַא םינּפַא ...ַארעדַאמ לזניא ןופ ןסַאג

 -רַאפ ,עכייר יד טלָאצ ,לזניא ןרַאבטכורפ םענופ גנורעקלעפַאב יד ןכלעוו

 ...ייז ןעגניירב ייז סָאװ "ןוידּפ , לסיב םעד רַאפ ,ןטסירוט עשירעדנעווש

 עכלעוו ,רָאי ןצכַא-צעביז ןופ רעטלע ןיא ,ךעלדיימ עגנוי לאצ יד

 ,ףיש עקידנעמוקנָא עיינ עדעי םי גערב םייב טייקענדעשז טימ ּפָא ןטרַאװ

 טימ זַא ,רַאפעג ַא ָאד זיא סע ...קורדנייא ןכעלרעדיוש ַא ךייא ףיוא טכַאמ

 ןיא ןעלדנַאוורַאפ ךיז לזניא רעקיטכערּפ ,רערַאבטכורפ רעד לָאז ,טייצ רעד
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 וצ ךיז ןבָאה ארומ טעוװ שטנעמ רעקידנעטשנָא ןַא זַא ,"םוניהיג , טרָאס ַאזַא

 ...טרָאד ןזייווַאב

 ַא דרע רעד ןיא ןטלַאהַאב ןגיל סע ואוו ,ס'םלוע-תיב עקיטרָאד יד ךיוא

 ןופ ןלייה ךיז טרָאד ןיהַא ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,עקנַארק ,סנבעל עגנוי ךס

 יז ןלעוו טרָאד זַא גנונעפָאה רעד טימ ,טלעוו רעד ןופ רעדנעל ענעדישרַאפ

 ןכעלנייּפ ,ןרעווש רעייז ַא רימ ףיוא טכַאמעג ןבָאה ,טנוזעג ןרעוו טכייליפ

 ,..קורדנייא

 יד ףיוא טצירקעגסיוא ןענייז עכלעוו ,ןטפירשפיוא יד טנעייל ריא

 ,עשטייד ,עשילגנע :ןעמענ טרָאד טניפעג ןוא תובצמ ענרענייטש ,עטלַאק

 ַא טרָאד ריא טנגעגַאב ןטלעז ןוא ,עשיזיוצַארפ ,רענַאקירעמַא ,עשיסור

 רעקינייוו ןעקנערק ןדיא לייוו רַאפרעד יצ ,טשינ סייוו ךיא .ןעמָאנ ןשידיא

 ןיא ץעגרע ןרָאפ וצ ךיז ןקערש ןדיא לייוו רַאפרעד יצ ,רעקלעפ ערעדנַא ןופ

 ,,.םייה רעד ןיא ךיז ייב ןברַאטש וצ רעסעב סיוא ןביילק ןוא דמערפ רעד

 ןלָאז ייז זַא ,רעריצַאּפש-טימ ייווצ עניימ ןטעברַאפ ףוסל בָאה ךיא

 ןטוג ןץ'תמא ןופ םעט םעד .ןייוו ַארעדַאמ זָאלג ַא ןקנירט רימ טימ ןײגנײרַא

 ןיא עקַאט ,טרָאד םיא טקנירט ריא ןעוו ,טשרע ריא טליפ ,ןייוו ַארעדַאמ

 ,אפוג ַארעדַאמ

 .ליפ ןוא ןגיוא עניורב-לקנוט יד טימ ןירעזעגוטרָאּפ עקנַאלש יד

 םענעגייא ריא ףיוא זנוא טימ טציירעג ךיז יו טָאה ,םעזוב ןקידנצייר

 שיט םוצ ןייו טימ שַאלפ יד טָאה יז תעב ,שילגנע ןטעשטעילַאקעצ

 ןופ םעט ן'תמא םעד ןעניפעגסיוא רימ ןלעוװ רעטציא טשרע זַא ,טגנַאלרעד

 !ןייוו ַארעדַאמ

 ןירעזעגוטרָאּפ עקנַאלש יד ,טכערעג ןעוועג קידנעטשלופ זיא יז ןוא

 ןיא טרָאד טקנירט ריא ןכלעוו ןייוו םעד !םינּפ םעניורב-טַאמ םעד טימ

 טקנירט ריא סָאװ ,ןײװ-ַארעדַאמ םעד ןופ רערעדנַא ץנַאג ַא זיא ,ַארעדַאמ|

 ...ןָאדנָאל רעדָא ,קרָאי וינ ,זירַאּפ ןיא

 ךיז קילעפוצ רימ ןבָאה ,סַאג רעד ףיוא ךָאנרעד קידנעײגסױרַא

 "ּפָאק , רעד ,טסילַאנרושז ןוא רעריפ ןשידיא םענעעזעגנַא ןַא טימ ןפָארטעג

 ןעועג זיא רע .יקסניטָאבַאשז רימידַאלוו ,ןטסינָאיזיער יד ןופ

 ןעמוקעגנָא ןענייז עכלעוו ,ןטסירוט עכעליירפ הנחמ ַא ןופ טלגנירעגמורַא

 ,ףיש רעטייווצ ַא טימ

 ןיוש זיא סע ,טנעקעג טשינ רימ ןבָאה ,טסַאג ןטימ ןלעטשּפָא ךיז גנַאל
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 רימ .ףיש רעד ףיוא קירוצ ןיוש ןייז טפרַאדעג ןבָאה רימ ןוא טעּפש ןעוועג

 ןוא ןטסירוט הנחמ רעכעליירפ רעד טימ טסַאג םעד טזָאלעגרעביא ןבָאה

 ...ףיש רעד וצ רעכיג טלייאעגקעװוַא

 קעד םעד ףיוא ןענַאטשעג ןיוש יירד עלַא רימ ןענייז ,רעטעּפש העש ַא

 םוצ טקוקעגרעבירַא ןבָאה ןוא סַאלק ןטייוצ םענופ ףיש רעד ןופ

 ענעדייז ,עכייוו ,עלעקנוט ןיא ןעגנַאגרַאפ ךיז זיא סָאװ ,לזניא ןרַאבטכורפ

 -ןעמולב עפרַאש ...טפַאשקנייב רעקיטכַאנרַאפ ,רעקירעטיצ טימ ,סנטָאש

 למיה ןפיוא ...ףיש רעד וצ ףיורַא גערב םענופ ןגָארטעג ךיז ןבָאה ,תוחיר

 ןפיט ןיא ןעלקניפ ןעמונעג ןבָאה ןוא ןזיוַאב ךיז ךעלדנרעטש עקניציּפ ןבָאה

 ּפָא זיא ןוא ,טעוועריקרַאפ ךיז "אינַאטערואמ , יד טָאה םַאזגנַאל ...ןײרַא םי

 !לזניא ןקיטכערּפ ,ןרַאבטכורפ םענופ

 !ַארעדַאמ ,עידַא

 .סעלעשזדנַא-סָאל ,1926 ,27 ץרעמ ,"גנוטייצ-סקלָאפ,

 ץעײנַאּפמָאק יוװוָאניז

 רָאטיזָאפמָאק רעשידיא ַא

 ןיא ,עװקסָאמ ןיא רעדָא ביבא לת ןיא ןעניואוו רע געמ ,רעלטסניק

 רעד זַא טרפב .ןגיוושרַאפ ןרעוו טשינ רָאט ,קרָאי וינ ןיא רעדָא זירַאּפ

 רעטיור ַא יו ךרוד טייג סָאוװ עיטסַאניד ַא ןופ זיא רַאליבוי םענופ ןעמָאנ

 ןרעוו טשינ יאדווַא רע רָאט ,ןעזעוו-קיזומ ןוא-רעטַאעט ןשידיא םעד םעדָאפ

 ס'גייווצרעבליז ןמלז ןופ רעדנעב יד ןענעפע טעװ ריא ןעוו .ןגיווש רַאפ

 ןעניפעג סמולָאק יד ןיא טרָאד ריא טעװ ,"ןַאקיסקעל-רעטַאעט , ןשידיא

 .ץעײנַאּפמָאק ןעמָאנ םעד טנַאמרעד

 רעד זיא דייר יד טָא טייג סע ןכלעוו ןגעוו רַאליבוי רעד ןוא

 ,ץעײנַאּפמָאק יווָאניז רָאטיזַאּפמָאק רעשידיא-שיטעווָאס רעטסואווַאב

 זיא לבוי רעטסקיצעביז-ןוא-ףניפ ןייז ןוא עװװקסָאמ ןיא טבעל רעכלעוו

 ןופ סעיינ עקיזָאד יד ךיז ךיא בָאה טסואוורעד .ןרָאװעג טעװַארּפעג סנטצעל

 ףכית רימ טָאה סָאד ,1977 ,ןיינ רעמונ ,"דנַאלמייה שיטעװָאס, לַאנרושז םעד

 ןשידיא ַא ןופ ללכב ןוא ,רָאטיזַאּפמָאק ןשידיא ַא ןופ ייליבוי רע ך
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 םעד ןגעוו לקיטרַא ןַא ןביײרשנָא ןוא ןצעזקעװַא ךיז סיוטש ַא ןבעגעג

 וינ -- ןיא ךיא ןוא עװװקסָאמ ןיא טניואוו רע שטָאכ ,עגעלָאק ַא ,רַאליבוי

 ,קרָאי

 -ורטסניא יד ןוא עקידוװעגניז יד ,קיזומ ןוא הניגנ עשידיא יד

 םעד ףיוא ,דנַאל םענעי רעדָא םעד ףיוא ןזיוועגנָא טשינ זיא ,עקידנטנעמ

 ךס ַא ףיוא ןוא רעדנעל ךס ַא ףיוא רָאנ ,ןײלַא בושי ןשידיא ןעטייווצ ַא רעדָא

 ןוא טבעל ןטרָאד ,ןדיא ןַארַאפ ןענייז סע ואוו םוטעמוא .םיבושי עשידיא

 רעשידיא רעד .םרָאפ רעדנַא ןַא ןיא רעדָא ַאזַא ןיא ןוגינ רעשידיא רעד טילב

 רֶע ;?טינ-רָאט-ןעמ , ןייק ןופ ,ןטָאברַאפ ,ןצענערג ןייק ןופ טשינ טסייזו ןוגינ

 ערעטצניפ ןיא ךיוא -- ףרַאד ןעמ ןעוו ןוא ,ןרעה יירפ ןוא קנַארפ ךיז טזָאל

 ַא זיא ןוגינ רעשידיא רעד .רעמעדיוב עקידיניטיװָאּפ ןוא ןרעלעק

 ַא ,רעקידנרעטנומ ַא ,רעקיד'נוחטב ַא ,רעקידנענָאמרעד ַא ,רעקידנביוהרעד

 הי ,רעקידנפור ַא ןוא רעקידנקעוו

 ןעוו ,עטכישעג רעשידיא רעד ןיא ,ןבעל ןשידיא ןיא טייצ ןייק ָאטשינ

 -ידיא רעד ;ןרָאוװעג ןגיושנַא וליפא טנעמָאמ ַא ףיוא זיא ןוגינ רעשידיא רעד

 רעטנורַא טשינ לָאמנייק טייג ןוא ,טשינ טפָאלש ןוא טשינ טגייווש ןוגינ רעש

 געט ערעטצניפ ןוא עטסמַאזיורג עמַאס יד ןיא ,ןּפיל-סקלָאפ עשידיא יד ןופ

 ס'רעלטיה רעטנוא ,הלשממ רעשינלזג רעשישטייד רעד רעטנוא וליפא

 ענעדישרַאפ יד .ןוגינ רעייז ןסעגרַאפ טשינ ןדיא ןבָאה ,טכַאמ ערעטצניפ

 רעד תעב ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז סָאװ ,ןעגנַאזעג-ָאטעג ,רעדיל-ָאטעג

 רעד טימ ,קַאה ןוא סקיב רעד טימ ןנַאטשעג זיא שטייד רעשירעדרעמ

 טלַאמעד וליפא -- ּפָאק ןשידיא ןרעביא קשיטנַאק םענרעזייא ןוא עניבוד

 שטייד ןש"ײחצור םעד ןוא ןקָארשרעד טשינ ךיז ןוגינ רעשידיא רעד טָאה

 וד זַא לָאמנייק טשינ גָאז , ןופ גנַאזעג ןכרוד -- ןיײרַא םינּפ ןיא ןגיּפשעג

 ..."ןימאמ ינא, ןוא "געוו ןטצעל םעד טסייג

 יו טװאורּפעגסיוא ןוא טלַא ױזַא ,רעטלַא ןַא זיא ןוגינ רעשידיא רעד ,ָאי

 רעד טָאה ,טײקטײרּפשעצ ןוא טייקטייזעצ ליפ ןייז ןיא ."אבס לארשי,

 ןעמרָאפ ןוא רענעט ,ןרילָאק ענעדישרַאפ ןעמונעגנַא יאדוװַא ןוגינ רעשידיא

 ןופ ןוא ךות ןייז ןופ קעװַא טשינ לָאמנייק זיא רע רעבָא ,סנגיוב ןוא ןשטיינק

 טנעק ריא ."םינּפ-רתסלק, םענעגייא ןייז ייב ןבילבעג זיא רע ,שרוש .ןייז

 טּפַאכעג ,דנַאל םעד ןיא ,טרָאד ןוא ָאד זיא רע וליפא ןעוו ,ןוגינ ןשידיא םעד

 ,רילָאק ןוא ברַאפ "דמערפ, עלעסיבַא טימ ,"השעמ, רעד ןיא ןרָאוװעג
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 ןשידיא-טשינ ַא טימ ,ןרעדנַא ןייק טימ ןטייברַאפ טשינ ,גיוב ןוא שטיינק

 .ןוגינ

 םוצ תוכייש ןיא ןבירשעג תורוש עקיזָאד יד ןרעוװ ,טקרעמַאב ןיוש יו

 ןוא עװקסָאמ ןיא טציז רעכלעוו ,ץעײנַאּפמָאק יוװָאניז רָאטיזָאּפמָאק ןשידיא

 ,קיזומ רעשידיא ןופ ,הניגנ רעשידיא ןופ ןעגנופַאש ענייז טימ ןָא טרָאד טייג

 עקינייא טימ רענעייל םעד ןענעקַאב וצ ףיוא רעטרעוו רַאּפ ַא ,םדוק

 ךיא לעװ ךָאנרעד ,רָאטיזַאּפמָאק ןשידיא ןקיזָאד םענופ םיטרּפ עשיפַארגָאיב

 ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןיא ךרד ןייז ןגעוו ,ןעגנופַאש ענייז וצ ןיײגרעבירַא

 ,קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד רַאפ טײדַאב ןייז ןגעוו ,קיזומ

 ןשידיא םענופ גנַאג םעד טיִמ טנַאקַאב לסיבַא ןענייז סָאװ עקינעי יד

 ,תוחּפשמ:רעטַאעט עשידיא עטגייווצרַאפ יד טימ לעיצעּפס ,רעטַאעט

 יד ,'עיטסַאניד:רעלדַא; יד ,לשמל ,יוװ ,סעיטסַאניד-רעטַאעט עשידיא

 ךיוא יאדווַא ןבָאה ,"עיטסַאנידיקסװעשַאמָאט , יד ,"עיטסַאניד-יקסנימַאק,

 ןטלּפָאט םענופ ;"עיטסַאניד-ץעײנַאּפמָאק , רעד ןגעוו טנעיילעג ןוא טרעהעג

 יו ייס ןעמונרַאפ טָאה החּפשמ-רעטַאעט עטגייווצרַאפ עקיזָאד יד סָאװ טרַא

 ןדעי ןענעכערסיוא ןבױהנָא לָאז ךיא ןעוו .רעקיזומ יו ייס ןוא ןלַארטַאעט

 טלָאװ רעטַאעט ןשידיא ןיא ןָאטעג טָאה רענעי ןוא רעד סָאװ ,ייז ןופ םענייא

 לעװ .ןעניגרַאפ ָאד סע ךיז ןעק ךיא יו ץַאלּפ רעמ ךס ַא ןבָאה טפרַאדעג ךיא

 גונעג ןבָאה לָאז ךיא ידכ ,ךעלגעמ יו ץרוק ױזַא ןכַאמ סע רעבירעד ךיא

 ,ןטסקיטכיוו עמַאס םעד רַאפ ץַאלּפ

 ןרָאפוצ ןעמוקעג רָאי ןיינ ןופ רעטלע ןיא זיא ץעײנַאּפמָאק יווָאניז ןעוו

 טָאטש-טּפױה רעשירַאצ רעד ןיא ,רעקיזומ ַא ךיוא ,רעטעפ ַא םענייז וצ

 רָאי ייווצ טקנוּפ ןעוועג סע זיא ,קיזומ ןרידוטש ,1911 רָאי ןיא ,גרוברעטעּפ

 גנולקיוטנַא רעד רַאפ טפַאשלעזעג , רעשידיא רעד ןופ גנודנירג רעד ךָאנ

 גנוטייל רעד רעטנוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,"קיזומ-סקלָאפ רעשידיא ןופ

 המלש יו סרָאטיזַאּפמָאק עשידיא עטמירַאב עכלעזַא ןופ העּפשה ןוא

 לאוי ,ןיירק רעדנַאסקעלַא ,ןילטייצ ,טילַאש .י ,רענלימ השמ ,יקסווָאזָאר

 רעשידיא רעד םורַא ןטעטױװיטקַא ןוא ןסעומש יד .ןיסענג ליאַאכימ ,לעגנע

 ןיא עטסקידעבעל עמַאס יד ןשיוצ ןעוועג ןענייז טלָאמעד קיזומ-סקלָאפ

 ןבָאה ,קיזומ-סקלָאפ רעשידיא רעד ןופ תוחיר .טָאטש-טּפױה רעשירַאצ רעד

 ןבָאה סָאו ,סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא-טשינ עקימורַא יד טקעמשעגנָא ךיוא

 ,טייקנייש-סקלָאפ ערָאג ןוא םעט ריא טליפרעד



 103 גנַאלק ןוא טרָאוװ

 יד וצ טרעהעגוצ קַאמשעג ךיז טָאה ץעײנַאּפמַאק יווָאניז רעגנוי רעד

 רעד ןופ בעלפיוא םעד ןגעװ ןעגנַאגעגנָא ןענייז סָאװ ,ןסעומש עלַא

 ןוא רענייב יד ןיא ןירַא ףיט םיא זיא םעט רעד ןוא קיזומ-סקלָאפ רעשידיא

 טָאה ןוא ןרָאװעג ףייר זיא רע ןעוו טייצ רעד וצ זיב ןבילברַאפ טרָאד

 ןיא .תוריּפ עשילַאקיזומ ענעגייא ענייז ךיז ןופ ןבעגוצסױרַא ןיילַא ןביוהעגנָא

 סָאװ ,חיר רעד ןוא םעט רעד ךיז טליפ ןפַאשעג טציא זיב טָאה רע סָאװ ץלַא

 םיא ןיא ןבָאה ןוגינ-סקלָאפ ןשידיא ןטימ ןעמַאזוצ דיל-סקלָאפ עשידיא סָאד

 -סלקָאפ ןשידיא ןוא דיל-סקלָאפ ןשידיא םענופ לַאװק רעד .טצנַאלּפרַאפ

 םייה רעד ןיא יו ,שימייה םיא טימ ךיז טליפ רע ;םיא רַאפ ןפָא טייטש ,ןוגינ

 -ץיּפש , רעד ףיוא טגיל ןוגינ-סקלָאפ ןשידיא םענופ גנַאלקּפָא רעד .ךיז ייב

 ,ט'מעטיַאב קרַאטש ןוא טרעטיילעג סױרַא םיא ייב טמוק רֶע ;םיא ייב "ןעּפ

 ױזַא יו ןוא ,ןעלרינשוצסיוא םיא יוװ ,ןייגוצנָא םיא טימ יוװ יונעג טסייוו רע

 ,ןטנעמַאנרָא עשילַאקיזומ עקיסַאּפ טימ ןטפעהוצמורַא םיא

 יווָאניז זַא ,קורדנייא רעד ןפַאש ךיז לָאז רענעייל םייב זַא טשינ ליוו ךיא

 ןַא סיואכרוד זיא רע :טשינ ןפוא-םושב -- ,ןטיירג םענופ טּפעש ץעײנַאּפמָאק

 םתוח םעד ןגָארט ןעגנופַאש סעמעוו ,רָאטיזָאּפמָאק רעשידיא רעלעניגירָא

 ןגָאז םעד ףיוא .רעקיזומ ןשידיא ןטריטנַאלַאט-טסכעה ןוא ןטבַאגַאב ַא ןופ

 ײס ןוא עכעלגנַאזעג יד ייס ןעגנופַאש עקירעהַא זיב ענייז עלַא תודע

 םוטעמוא טרעוו קרעוװ עלַאטנעמורטסניא ענייז ןשיווצ .עלַאטנעמורטסניא

 ַא רַאפ ןפַאשעג טָאה רֶע סָאו ,"עידָאסּפַאר , ןייז טביולעג קרַאטש

 ,רעטסעקרַא ןשירעמזעלק

 עשידיא ענעדישרַאפ ןופ רעדיל ענייז טנַאקַאב רעמ ןענייז רימ רעבָא

 סעמעוו וצ רעטכיד יד ןשיווצ .קיזומ ןבירשעג טָאה רע עכלעוו וצ ןטעָאּפ

 יזיא ,ןיקלַאה .ש ךיז ןעניפעג קיזומ ןפַאשעג טָאה ץעײנַאּפמָאק רעדיל

 ,ףייט השמ ,ווָארינשוק .א ,ןישורבָאד .י ,קַאבלוק השמ ,רעפעפ קיציא ,קירַאכ

 טכַאמעג רימ ףיוא ןבָאה קורדנייא ןקרַאטש ןרעדנוזַאב ַא .סילעגרעוו .א

 ןענייז סָאװ ,ַאנַאיּפ ןוא עמיטש רַאפ ,רעדיל-סקלָאפ עטעברַאַאב ןעצ ענייז

 ַא -- .'רעטיזָאּפמָאק יקסטעוָאס , גַאלרַאפ ןיא ,1963 ןיא ןענישרעד

 ַאנַאיּפ יד .ץלָאטש טימ ןליפנָא רָאטיזָאּפמָאק ַא ףרַאד סָאװ ,גנוטעברַאַאב

 ןעצ יד ןופ רעטקַארַאכ ןכעלמיטסקלָאפ םוצ יירטעג ױזַא זיא גנוטיײלגַאב

 טייק'טושּפ רעייז רַאפ --- ייז ןשוקסיוא שממ ךיז טליוו סע זַא ,רעדיל-סקלָאפ

 םעד ףכית טנעקרעד ריא .טייקשילַאקיזומ רעשירעלטסניק קיטייצכיילג ןוא
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 ןוא ןגָאז זנוא ליוו רע סָאװ ,זיא רע סָאװ ןוא זיא רע רע ,רָאטיזָאּפמָאק

 סנפיוה ,קיזומ "םתס , זנוא ןזייוו וצ ןסיוא טשינ זיא רע .ןסיוא זיא רע סָאװ

 המשנ רעד ןופ לגיּפש ַא ,טערטרָאּפ ַא ייז טימ ןפַאש וצ רָאנ ,ןדרָאקַא ,ןטָאנ

 ךָאנ ןוא -- ןעז ןעק ןעמ ןכלעוו ןיא ,ןוגינ-סקלָאפ ןוא דיל-סקלָאפ םענופ

 ןופ וטפיוא ןַא ,גנוכיירגרעד ַא זיא סָאד .קלָאפ םענופ המשנ יד -- ןליפ רעמ

 ןוא דיל-סקלָאפ עשידיא סָאד טשינ טזָאלרעד סָאװ ,רָאטיזָאּפָאק ןשידיא ַא

 טַאלג ןוא ןטָאנ סנפיוה טימ ןרעוו ןעקנורטרַאפ ןוגינ-סקלָאפ ןשידיא םעד

 ...ןדרָאקַא ענעפרָאוװעגנָא

 יווָאנז עכלעוו וצ רעדיל עשידיא עטסעיננ עמַאס יד ןשיווצ

 ןיא טקורדעגּפָא ןענופעג בָאה ךיא סָאװ קיזומ ןבירשעג טָאה ץעײנַאּפמָאק

 .א ןענייז ,ןגױא ענימ רַאפ טציא ןגיל ןוא "דנַאלמייה שיטעוװָאס,

 ןוא "ןטניו עמערַאװ, ,"סלַאװו רעשידיא ַא, :רעדיל יירד סע'סילעגרעוו

 טרירעג קרַאטש ןיב ךיא זַא ,ןגָאז ָאד זומ ךיא ."עלעטעטש ןיימ ,ףיוא ייטש ,

 רָאנ ,ןײלַא טסקעט רעד "טדער, זיולב טשינ לייוו ,דיל ןעטצעל ןופ ןרָאװעג

 ןריובעג ןעמַאזוצ ןטלָאװ קיזומ יד ןוא רעטרעוו יד יו זיא סע ;קיזומ יד ךיוא

 ,ןפַאשעג ץעײנַאּפמָאק ָאד טָאה רענעט עלַאטנעמיטנעס ןייק טשינ .ןרָאװעג

 עכלעוו ןעגנַאלק ,רענעט עקידרָאי-שידיא ,ןגנַאלק עקיטלַאטשעג ענייר רָאנ

 ַא ףיוא ךייא טלייצרעד סָאװ ,ןוגינ ַא -- רעיוא ןפיוא קַאמשעג ךיז ןגייל

 רעד ייס ,עדייב .דיל םענופ טלַאהניא ןלופ םעד רעגייטש ןשילַאקיזומ

 ןופ ,ןבעל ןשידיא םענופ "רעדניק , עיירטעג ןענייז ןוגינ רעד ייס ,טסקעט

 ,רעצ ןשידיא םעד סױרַא קידגָאטייװ ןעגניז סָאװ ,עידעגַארט רעשידיא רעד

 ןטסקיצנַאװצ ןופ גָאט ןלעה ןטימניא זיא סָאװ ,קילגמוא ןשידיא םעד

 ...קלָאפ ןשידיא םעד ןלַאפַאב טרעדנוהרָאי

 ןשידיא ַא דובכל ,גנוסירגַאב ַא יו ןעניד תורוש עקיזָאד יד ןלָאז

 רעד ןופ "עינזוק , רעד ייב רָאי קיצפופ דלַאב ןיוש טייטש סָאוװ ,רָאטיזָאּפמָאק

 ןַא ,םינּפ םענעגייא ןַא טימ רעפַאש-קיזומ ַא -- קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא

 ,טנַאלַאט ןקילַאוװק ַא ןוא ,טנַאה ענעגייא

 .י 1 ,1978 ,8.ינָאי ,"טייהיירפ ןגרָאמ,
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 ?טנַאװ , יד

 ןוויטָאמ עזייר

 -לתוכ, ןעמַאנ ןשיאערבעה ןטימ טלעוו רערָאג רעד ןיא טסואווַאב

 לָאמַא ןבָאה ןדיא סָאװ שדקמה:תיב ןקיטכערּפ םענופ רכז ַא ,"יברעמ

 טימ ךעלסעג עטלגנעלשעג עלעקנוט בלַאה ךרוד זיא -- טלעטשעגפיוא

 עקיטייז ךרוד רָאנ סױרַא ךיז טעז ןוז יד ואוו ,ּפערט ענרענייטש עטמורקעצ

 ...ץשלזי'קעווַא ןעק'מ זַא ,ַאזַא טרָאד זיא טפול יד ןוא סענורַאּפש ןוא רעכעל

 עטעפ יד ןופ ןטייז עלַא ןופ טרָאד ךיז טגָארט סָאװ ךורעג רעפרַאש רעד

 ןריט יד ןופ סעקלַאב יד ףיוא טגנעה סָאװ ,ןשיילפ ענעסּפעש ענעקנוטשרַאפ

 ןוא ןיירכ רעקרַאטש יװ ןיײרַא זָאנ ןיא טכירק ,לטיילק שיבַארַא רעדעי ןופ

 ,..טפול ַאזַא רָאג ןעמעטָא וצ ךעלקערש זיא סע ...רעווש רעייז ךיז טגייל

 טרָאד ריא טעוו שרעדנַא ...לכיט ַא טימ זַאנ יד ןלעטשרַאפ ךיז טזומ ריא

 ןבעל ץנַאג רעייא ןיא לָאמנייק טָאה ריא ןכלעוו ןופ ,"רַאטַאק, ַאזַא ןגירק

 | | ,..ט'מולח'עג טשינ
 רעד ןופ ןייטשוצסיוא ךס ַא רעייז ךיוא טרָאד ריא טָאה םעד ץוח ַא

 רַאפ ךיז ןרעטנַאלּפ סָאװ ,ןשטנעמ ןופ לבריוועג ןסיורג ןוא טפַאשגנע

 ערעטסניפ ,עלעקנוט בלַאה יד ןַיא זיימ יד יו ךיז ןרַאש ןוא סיפ ערעייא

 ןוא ךעלעביטש עשיבַארַא עניילק טימ טקַאּפעגנָא ןענייז סָאװ ,רעכעל

 טזומ ריא .ןייג טשינ טרָאד ריא טנעק לענש רָאג .ךס ַא ץומש ןוא ךעלעטיילק

 טשינ ןטיהסיוא ךיז ןוא טירט עקידכעלעמַאּפ טימ טייצ עצנַאג יד ןייג

 בילוצ גירק ַא סיוא טרָאד טכערב טפָא רעייז .םענייק ףיוא ןטערטוצפיורַא

 ,טפַאשגנע רעקיזָאד רעד

 :ןצכעוטנָא יילרע'לכ ןיא רע'מינּפ ענעדישרַאפ ןגעקטנַא ךייא ןעמוק סע

 רעסעװרָאב ַא ;לטרַאג םורַא קירטש רעבָארג רעסייוו ַא טימ חלג רעטעפ ַא

 ןַא ךיעש רעגנוי ַא :סעצײלּפ יד ףיוא רעסַאװ לגָאל ןרעווש ַא טימ רעבַארַא

 ;ּפעק יד ףיוא ןגורק עסיורג טימ סעקבַארַא עקנַאלש ;רעטצוּפעגסיױא

 ןָאטעגנָא טייג רעדעי :עשידרפס ןוא ,רע'נמית ,רערַאכוב -- ןדיא ײלרעלַא

 ;רערעדנַא ןַא ךיוא זיא ,ייז ןופ ןעזסיוא רעד ;רעגייטש םענעגייא ןייז ףיוא

 ןופ ןטסירוט ךיוא ןוא עשילגנע ,ןטסירוט רענַאקירעמַא עטצוּפעגסיױא

 זיא סָאו ,"טנַאװ,; רעשירָאטסיה רעד וצ ךייא טריפ סָאוװ געוו רע ך
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 עקיצומש ערעטסניפ בלַאה יד ךרוד ךיז טּפעלש ןעמ .רעדנעל ערעדנַא

 שרעדנַא ץעגרע רעוו ןוא ,"טנַאװ, יד ןטכַארטַאב טייג סע רעוו ;רעכעל

 ...ואוו

 ןיא טפַאשקנעב טימ ןוא טירט עקירעטיצ ענעטסָאמעג עליטש טימ

 ךעלדנע ןיב ךיא זיב ,גנַאל ױזַא טנַאּפשעג עקנילַאװַאּפ ךיא בָאה ןצרַאה

 רעבלַאה ןעוועג זיא סע .ךיז טניפעג "טנַאװ, יד ואוו טרָא םוצ ןעמוקעגנָא

 זיולב :ןפָארטעג טשינ ןַאד טרָאד דָארג ךיא בָאה ןשטנעמ רס ןייק ,ןיוש גָאט

 ערעיז ןיא רעלטעב עשידרפס עיורג ,עטלַא עטלייצעג עכעלטע

 ,רעכוזַאב עדמערפ קילדנעצ ןגרַאק ַא ייב ןוא ;סעטנַארט עשיטסירעטקַארַאכ

 ,רָאגַאקיש ,רעקרָאי-וינ ,עקירעמַא ןופ ןטסירוט

 ַא ןָא טצעזעגסיוא ןעוועג עלַא ןענייז ןגיוא עקנַארק טימ רעלטעב יד

 ןטעבעג ןבָאה ןוא טנעה ענעפָא טימ דרע רעד ףיוא "טנַאװ, רעד ןופ טייז

 לייוו .ייז ףיוא טקוקעגמוא טשינ ךיז טָאה רעבָא רענייק .טסעג יד ייב תובדנ

 ,טּפַאכרַאֿפ םענייא ןדעי טָאה ,"טנַאװ, רעד ןופ רענייטש עקיכַאמ עיורג יד

 טמענ סָאװ ,"טנַאװ, רעצנַאג רעד ןופ ּפָארַא טקוק ַאזַא טייקילייה ַא סעּפע

 םענדָאמ ַא סױרַא ךייא ייב טפור ןוא לדָאנ עירטקעלע ןַא טימ יו ךרוד ךייא

 ךיז טמענ סע .ןעּפ רעד טימ ןבעגוצרעביא ךייא םיא רעווש זיא סָאװ ,ליפעג

 ַא טייצ עצנַאג יד ןייטש טביילב ריא ;גנומיטש עקילייה ַא ךייא םורַא ןבעוו

 טשינ טרָאװ קיצנייא ןייק םענייק וצ טדער ןוא ןושל ןָא ןצנַאגניא רעמוטש

 ,סױרַא

 טימ ךיז טלקיוו ,טייצ טונימ עכעלטע ןופ ףיול ןיא .ליטש טייטש ריא

 ןוא ךעלייל רעשירָאטסיה רעטיירב ַא ךייא רַאפ רעדנַאנַאפ גנואווש סיורג

 סָאװ עידעגַארט עשידיא עסיורג יד ןגיוא ערעייא רַאפ ּפָא ךיז טלגיּפש סע

 רעייז ןופ ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענייז ייז יו םעדכָאנ ןלַאפַאב ןדיא יד זיא

 ...דרע רעייז ןופ ,דנַאל

 ןגעק רָאנ טשינ ןעירשעגסױרַא טסעטָארּפ ַא טָאה ץרַאה ןיימ ןיא ףיט

 ףיוא עידעגַארט עצנַאג יד טָאה סָאװ ,םיור ןופ טפַאשרעה רעקילָאמַא רעד

 ,גנוריגער רעשילגנע רעקיטציא רעד ןגעק ךיוא רָאנ ,טכַארבעג ּפָאק רעזנוא

 דנַאלמייה רעשידיא רעד ןופ יובפיוא םעד טשינ טזָאלרעד ןוא טרעטש סָאװ

 ,דנַאל ןגייא רעייז ןיא ךיז וצ ןרעדנַאװנײרַא יירפ ןדיא יד טשינ טזָאל ןוא

 ךיז ךיא בָאה ,רענייטש עקיכָאמ עיורג יד ױזַא רעטייוו קידנטכַארטַאב

 עטלַא עקיזָאד יד טָאה סעירעּפמיא ןציירד עצנַאג זַא :ןָאמרעד ַא ןבעגעג
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 ַא ,עצנַאג ַא ץלַא ךָאנ טייטש יז ןוא טבעלעגרעביא טציא זיב ןיוש "טנַאװ,

 עקיזָאד יד טעװ :ּפָא טשינ רָאנ רימ טרַאנ ץרַאה ןיימ ביוא ןוא .עקידעבעל

 ןדיא ןעוו טנעה עשיא'יוג עריא ןופ ןרעוו טזיילעגסיוא לָאמַא ךָאנ "טנַאװ,

 טעו ןוא דנַאל ןגייא רעייז ןופ םיטַאבעלַאב עקידנעטשלופ יד ןרעוו ןלעוו

 ןוא ,רעבַארַא יד ןופ ייס ,ןעגנוקידיײלַאב ןייק ןייטשסיוא רעמ ןפרַאד טשינ

 ...רעדנעלגנע "עלערוטלוק , יד ןופ ייס

 ןרעוו רָאנ טשינ סָאװ ,רַאפרעד סיורג זיא דנַאלגנע ףיוא סָארדרַאפ רעד

 דנַאל ןיא סנשיטילָאּפ עשיבַארַא ענעדישרַאפ ןופ טצעהעגפיוא רעבַארַא יד

 טרָאד קעווצ םעד רַאפ ןָא ןטלַאה סָאװ ,ןעגנוריגער עשיאעּפָאריײא עליפ ןוא

 טסבלעז דנַאלגנע ןופ ךיוא טצעהעג ןרעוו רָאנ ,ןטנעגַא עלעיצעּפס ערעייז

 גונעג ןעניפעג טעװ ריא ...שרעדנַא זיא סע ןעמעוו ןופ יו רעקיצניוו טשינ

 יד טימ ןפָא ןריזיטַאּפמיס סָאװ ,דנַאל ןופ רעריגער יד ןשיווצ רעדנעלגנע

 טרעוו סָאװ עצעה רעסיורג רעד וצ המכסה רעייז ןביג ןוא רעבַארַא

 ןופ םוקנײרַא םעד ןגעג רעבַארַא יד ןשיווצ דנַאל ןצנַאג ןרעביא טײרּפשרַאפ

 ,ןדיא יד

 ץנַאג ןענייז ,סרָאטס ןוא קויל ,סנערוָאל ןרעה יד ןופ םישעמ יד

 .ןכוז טייוו ןייג טשינ רָאג ייז ףרַאד ןעמ .םעד רַאפ זזייווַאב עקידנגונעג

 לארשי ץרא ןופ יובפיוא םעד טימ ךיז טריסערעטניא סָאװ רענייא רעדעי

 ...סע טסייוו

 טזָאלעג קירוצ רָאי עכעלטע טימ טָאה יטפומ רעד סָאוו ריט יד

 ןקיליײה םוצ רעבַארַא יד רַאפ "גנַאגכרוד , ַא סלַא "טנַאװ, רעד ייב ןקַאהסיוא

 ןופ המכסה רעד טימ ןעוועג זיא ,ןביוא ךיז טניפעג סָאװ ןרעייז "טעשטעמ,

 ךעלטניירפ-ןדיא ןעוועג עיצַארטסינימדַא עשילגנע יד טלָאװ .גנוריגער רעד

 .ןבעגעג טשינ לָאמנייק יטפומ םעד ריט יד ףיוא המכסה יד יז טלָאװ ,גונעג

 גנַאגכרוד "רעקידלושמוא , רעקיזָאד רעד טָאה טציא זיב תורצ גונעג םורָאװ

 ...טפַאשרַאפ ןיוש ןדיא יד

 וצ ןבילקעג ךיז בָאה ךיא ןעוו ,ןיוש ןצעז ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה ןוז יד

 ןוא יולב קרַאטש ןעזעגסיוא טָאה למיה רעד .טרָא ןשירָאטסיה םעד ןזָאלרַאפ

 ,ןביוא ןטײרּפש ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה טייקרעטיול עקיטכַאנרַאפ ענדָאמ ַא

 יד םורפ עניימ רעגניפ יד טימ ךיא בָאה ,טלעטשעג סופ ַא בָאה ךיא רעדייא

 ַא טעשטסַאלעג ייז ןוא טרירעגנַא "טנַאװ, רעד ןופ רענייטש עקיכַאמ עיורג

 ןוא המשנ ןיימ ףיוא גנירג ױזַא ןרָאװעג ךָאנרעד םעד ןופ זיא רימ ןוא טונימ
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 עלָאמש עקיבלעז יד ךרוד טירט עליטש טימ רעקידנקיאורַאב ַא יו סעּפע

 ענרענייטש עטמירקעצ יד טימ ךעלעסעג עטלגנעלשעג עלעקנוט בלַאה

 .לעטָאה ןיימ וצ ןײרַא טָאטש ןיא קירוצ ןגיוצעג ּפערט

 סעלעשזדנַא-סַאל ,1926 24 לירּפַא ,"גנוטייצ-סקלָאפ ,

 ןילּפַאשט ילרַאשט ייּב ךוזַאּב ַא

 .רעקרָאי-וינ רעד יו םעט רעדנַא ןַא רָאג טָאה רעמוז רעינרַָאפילַאק

 טליוו ץינרָאפילַאק ןופ רעבָא ,רעמוז ןֿפױלטנַא ךיז טליוו קרָאי וינ ןופ

 ערעגנעל ַא טרָאד טניואוו'מ ןדייס .טייצרעמוז וליפא ןרָאפקעװַא טשינ ךיז

 ךיז ןעמ טרָאפ -- ןרעטפולכרוד ,ןשירפּפָא לסיבַא ךיז טליוו סע ןוא טייצ

 ַא ,טסייה סָאד "ןדע-ןג, רע'תמא ןַא עינרָאפילַאק זיא רעטייוו .ךרוד ןעגרע

 טשינ רָאג ךיז ןעמ ןעק לקניוו ןרעסעב ןייק סָאװ ,דרע רעד ףיוא ןדע-ןג

 ןוא רעפיט סיוא טעז למיה רעינרָאפילַאק רעד סָאװ ,םעד ץוח ַא .ןשטניוו

 ןוא ,רעטרַאצ ןוא רעדלימ סיוא ךיוא רע טעז ,רעקרָאי-וינ רעד יוװ רעיולב

 ןוז רעינרָאפילַאק יד ןוא ,לַאװק רעשירפ ַא יו ,ךיז וצ טעינַאמ ןוא טיצ רע

 ,רעקידנעשטַאל רעמ ןוא ,רעקידלָאג רעמ ,רעקידנלַארטש רעמ ךיוא זיא

 רעמ ןענעז ךעלעטניוו רעינרַאפילַאק יד ךיוא .ןקַאב ערעייא טשוק יז ןעוו

 ןשיור ענעדייז טימ יוװ ןטעלג ןוא ,ךעלעזערג ענערַאבעג-יײנ יו ,רעשירפ

 .טיוה רעייא

 ייווצ ןוא ןעיורפ ייווצ :ןשטנעמ עּפורג עניילק ַא ןסעזעג ןענייז רימ

 ןייז ,יטנַאק דרָאשטיר ,ןרעטש-םליפ ןוא-עניב רעטסואווַאב רעד -- רענעמ

 עשידיא יד ,ירָאטס טור ,ןרעליּפשיוש:-םליפ ןוא-עניב עטנַאקַאב יד ,יורפ

 -- תורוש יד ןופ רעביירש רעד ןוא ,גרעבמָארטס על'הנח ,ןרעגניז-סקלָאפ

 יילרענדישרַאפ טימ ,לקרַאּפ רוטַאינימ ַא ,ןטרָאג םענייש ַא ןופ ןטימניא

 עשירפ טימ לשיט רעלעיצעּפס ַא ןענַאטשעג זיא סע ואוו רעמייב ןוא ןעמולב

 זיא סע ,ןצרוק ןיא .ןשינעקיווקרעד ערעדנַא ךָאנ ןוא סטיקסיב ,ןטכורפ ,ייט

 סָאװ ,רעגייטש רעדואווילַָאה ןטכע ןפיוא -- טנדרַאעגנייא ןייפ רָאג ןעוועג

 יד ...שַאקסַאר ַאזַא ןעניגרַאפ ךיז ןענעק "סרַאטס -יוואומ , עטמירַאב רָאנ

 רעד לייוו -- רע'תמא גָאז ךיא .רעמוז רע'תמא ןעוועג זיא ןסיורד ןי א
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 טקעמשעג ןבָאה ןעמולב יד .ןברַאפ טימ לופ ןעוװעג זיא זנוא םורַא רוטַאנ

 ןופ גנַאזעג טימ לופ ןעוועג זיא טפול ערעטיול יד ןוא ,קידנ'רוכיש'רַאפ

 ןופ טצנַאטעגמורַא יירפ ןוא קיטסול ןבָאה עכלעוו ,ךעלעגייפ ענעדישרַאפ

 ,.רערעדנַא רעד ףיוא םיוב ןייא

 יַאדװַא ?ןעגנוזעג ןייש ױזַא ךעלעגייפ יד ןבָאה ,רעגייטש ַא ,סָאװ ןגעוו

 טַארוקַא סע ןעק רעוװ רָאנ .טלעטשעגרָאפ רימ ךיא בָאה ױזַא !עביל ןופ

 ךיא -- טשינ ךיא ןיב ךעלעגייפ רעביא "טרעּפסקע , רעסיורג וצ ןייק ?ןסיוו

 ךיא ?ןענעקייל סָאװ וצ .טשינ ךיוא "טרעּפסקע , רעניילק ןייק וליפא ןיב

 ןענעק סָאװ יד טרפב -- ךעלעגייפ ביל קרַאטש בָאה'כ .ךַאז ןייא רָאנ סייוו

 !ןעגניז ןייש

 היחמ רָאג ךיז טָאה ,טייז ַא ןָא ןגעלעג זיא רעכלעוו ,ָאבָאב טנוה רעד

 וינ ןופ טסעג ייווצ ערעייז טימ זיוה םענופ םיטַאבעלַאב יד סָאװ ,ןעוועג

 ,ץלעּפ ענעשולּפ עניורב ןייז .םייהרעדניא ןבילבעג גָאט םענעי ןענייז ,קרָאי

 ןגיוא יד ןיא טקוקעג םענייא ןדעי טָאה רע ,תחנ ןופ ןעגנַאגעצ שממ ךיז טָאה

 טָאה רע .טדערעג טָאה'מ סָאװ ץלַא וצ טרעהעגוצ ךיז טָאה ןוא ןײרַא

 זַא קורדנייא םעד ןבעגעג טָאה רע רעבָא ,קיצניוו רעייז ןענַאטשרַאפ אמתסמ

 יַאדוַא ךָאד ריא טעװ .יוו ייס טרעהעגוצ ךיז טָאה ןוא ץלַא טייטשרַאפ רע

 טשינ ךייא טימ ךיז ךיא לעװ ,טנוה ןגולק ןדעי ןופ עבט יד זיא סָאד זַא ,ןגָאז

 ליוו ךַאז ןייא רעבָא .טניה תוכלה ןיא יקב רעּפַאנק רָאג ַא ןיב ךיא ,ןרַאּפש

 ַא רעייז -- !טשינ טכַאל -- זיא רע :ץָאבָאב ןגעוו ןסיוו טלָאז ריא זַא ךיא

 סָאװ םיא רַאפ טגניז ! גנַאזעג ביל רע טָאה ךעלכעזטּפיוה ,בלכ רעשילַאקיזומ

 ףיוא טשינ סע טּפַאכ רע ביוא ןוא ,ןײלַא רָאנ טליוו ריא עידָאלעמ ַא רַאפ

 טימ-טגניז רע ןוא ,לָאמ ןטייווצ ןטימ ףיוא סע רע טּפַאכ ,לָאמ ןטשרע ןטימ

 .עטָאנ ייב עטָאנ ךייא טימ

 רע רָאנ ,ןײלַא םעד טימ זיולב טשינ ןעמונעגסיוא רימ ייב טָאה ָאבָאב

 רַאפ ָאד ךיז זומ ךיא םורָאװ ,לזמ ןרעדנוזַאב ַא רימ וצ טַאהעג ללכב טָאה

 ןייש טשינ רשפא זיא'ס !טניה ןייק ביל .טשינ בָאה ךיא זַא ,ןייז הדומ ךייא

 זַא ,עדָאמ רעד ןיא קרַאטש ױזַא טציא ןענעז טניה ןעוו לעיצעּפס ,ןגָאזוצסיוא

 ַא ןרעכיור -- יו ,סַאג רעשרעטסוש רעד ןיא שזַא טרַאּפשעגנָא ןיוש טָאה'ס

 טָאה לָאמַא ?ןטייצ עקיטנייה טשינ סע טרעכיור יורפ עכלעוו ! רעגייטש

 ,ןרעצנעט ,ןרעליּפשיוש יד ,עמַאד עשיטַארקַאטסירַא יד טרעכיורעג זיולב

 םוא ךיז רעק ךיא ...עכיקירדנעמש עדעי טרעכיור טנייה ,ןרעלָאמ ,ןרעגניז
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 סָאװ וצ .ןייגקעװַא טשינ ךיא ןעק תמא םענופ .טניה -- ןינע םוצ קירוצ

 -- ץעדָאמ רעד ןופ טשינ ירמגל טלַאה ךיא ?שינעטלעהַאב ןיא ךיז ןליּפש

 טשינ ןפוא םושב ךיא ןעק טּפיוהרעביא !טניה ןייק ביל טשינ בָאה ךיא .טניה

 סיב ַא ךימ טנוה ַא טָאה רָאי ןביז ןעוועג טלַא ןיב ךיא ןעוו זַא ,ןסעגרַאפ

 .,.טניה וצ האניש ַא ןבילברַאפ רימ ייב זיא ,ןָא טלָאמעד ןופ !ןָאטעג

 ץלַא ךָאנ ןעמ זיא ,ץכעסייבוצ ןוא ייט רעשירפ רעקַאמשעג רעד רָאנ

 ןיא ןעגנוריסַאּפ יד םורַא טיירדעג ךיז ןבָאה דייר יד .טסעומשעג ןוא ןסעזעג

 ןיא ןדייר ןשטנעמ סָאװ ןופ עמעט טּפיױה יד זיא סָאד) טלעוו-םליפ רעד

 ךיז טָאה ,רענריוט ַאנַאל ,ןרעטש םליפ עטמירַאב טוג יד .(!דואווילָאה

 ַא טכַאזרוארַאפ טָאה סע ןוא םליפ ןסיוועג ַא ןיא ןטערטוצפיוא טגָאזעגּפָא

 .עינָאלָאק םליפ רעדואווילָאה רעצנַאג רעד ןיא שינעכַאק

 ַא ןיא ןטערטוצפיוא ּפָא ךיז טגָאז ןרעטש-םליפ ַא ןעוו זַא ,ךיז טריפ סע

 זיא ,יז רעדָא ,רע רעכלעוו טימ ,עמריפ-םליפ יד סָאװ ,דליב עסיוועג

 ,רעקידנפערטַאב רעד טרעה ,טקַארטנַאק ןטיול זיא ,רָאפ טגייל ,ןדנוברַאפ

 ריא רעדָא ןייז ןגירק וצ ףיוא ןרעטש:-םליפ ,עקידנפערטַאב יד רעדָא

 עטסיימ יד ןשיווצ טריטסיזקע ךַאמּפָא ַאזַא .טייצ רעסיוועג ַא זיב ,טלַאהעג

 טפור סָאד זַא ,ךיז טייטשרַאפ .דואווילָאה ןיא סעמריפ-םליפ יד ןוא ןרעטש

 םייב -- !ךַאמּפָא טשינ רעדָא ךַאמּפָא ָאי -- סורדרַאפ ַא סױרַא ךעלנייוועג

 םיטַאבעלַאב יד ,ןגעלַאק-ךַאפ ,עריא רעדָא ,ענייז ייב ךיוא ןוא ןרעטש -םליפ

 !טקַארטנָאק -- זיא טקַארטנַאק :ץ'הנעט סעמריפ-םליפ יד ןופ רעבָא

 ,רעבײרש-ָאירַאנעצס ,רעקיזומ טימ ךיוא טריסַאּפ עבלעז סָאד

 וצ ןבָאה עכלעוו ,ערעדנַא יד ןוא סרעסוידָארּפ ,ןרָאסישזער ,ןרָאטקעריד

 רענעעזעגנָא רעסיוועג ַא .טלעווםליפ רעד טימ דואווילָאה ןיא ןָאט

 ןעק ךיא ןעמָאנ סעמעוו ,רעטנַאקַאב רעטוג ַא רעניימ ,רעבײרשדָאירַאנעצס

 ַא ןביירש וצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה ,ןענָאמרעד טשינ םימעט עסיוועג בילוצ ָאד

 רעכלעוו טימ ,עמריפ-םליפ יד סָאװ ,עמעט רעסיוועג ַא ףיוא "ָאירַאנעצס,

 םיא טָאה סע לייוו ,טגיילעגרָאפ םיא טָאה ,טקַארטנַאק ַא טַאהעג טָאה רע

 בילוצ רע טָאה ,שיטסילַאערמוא ךעלקערש ןוא ךעלרעכעל וצ ןעזעגסיוא

 ,דואווילָאה זיא סָאד טָא .תוריכש לסיב ןייש ַא ןרָאלרַאפ םעד

 ַא רעייז ןזיווַאב ןטרָאג ןיא ךיז טָאה ױזַא קידנסעומש ןוא קידנציז זיא

 ,ןרָאפעגיײברַאפ זיא רע .טרַאװרעדמוא ןעמוקעג זיא סָאװ ,טסַאג רע'בושח

 רעד ןוא סָאבעלַאב םעד ,'ַאלַאה, ןגָאז וצ טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה
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 .סינעט טפָא ןעמַאזוצ ןליּפש ייז ןוא ךיז ט'רבח רע ןעמעוו טימ ,עטסָאבעלַאב

 -טלעוו רעד יו ,רערעדנַא ןייק טשינ ןעוועג זיא טסַאג רע'בושח רעד

 !ןילּפַאשט ילרַאשט רעטמירַאב

 -ַאב וצ ךיז םענעגנַא טסכעה ןעוועג זיא סע ?ןענעקייל סָאװ וצ

 ילרַאשט !ןעמָאנעפ-טלעוו ןקיזָאד םעד טימ םינּפ לא םינּפ ןענעגעג

 ךיז טלָאװ רע ןעוו ,רעכעה ּפעק ןעצ טימ ןעוועג רשפא טלָאװ ןילּפַאשט

 -ץילַאטיא ,רעשיזיוצנַארפ ,רעשילגנע רעד ןיא ןרָאיטקַא ןשיווצ ןענופעג

 טנַאלַאט ןייז טימ זיולב טשינ ,וליפא עינָאלַאק םליפ רעשיסור רעדָא רעשינ

 ןיא -- טרפב ,ןסיוו ןוא ץנעגילעטניא ןייז טימ ךיוא רָאנ ,ןיילַא טסנוק ןוא

 ! דואווילָאה

 ;ןגיוא יד רַאפ ןָאטעג ץנַאלג ַא רימ קוק ןטשרע ןפיוא ןבָאה ןכַאז יירד

 ןייז רַאפ סיורג וצ לסיבַא זיא סָאװ ,ּפָאק רעיורג רעשירעלטסניק ןייז

 ןוא ,טעבעג טימ לופ ןענעז עכלעוו ,ןגיוא עדלימ ענייז ךיוא ןוא ףוג םעניילק

 ענייז ןופ ּפָארַא ךייו טדער סָאו ,לכיימש רעשירעדניק רעגולק ןייז

 ןע'נילּפַאשט ילרַאשט ןופ סעיסנעמיד יירד עקיזָאד יד .ןּפיל עלעוסנעס

 רעבָא ,וליפא טנווייל ןפיוא ךיוא קידעעזנָא ןוא קיטנעק טוג ץנַאג ןענייז

 טייטש ריא ןעוו ,ןגיוא ענייז ןופ טעבעג רעד !ןבעל ןיא יוו ױזַא טשינ טייוו

 רעקיצניינ יו ,ןײרַא זָאנ רעד ןיא ייגרַאפ ַא ךייא טיג ,טנעָאנ רעד ןופ

 ...ןייטש ַא וליפא ןכַאמ ךייוו ןענעק ,ןגיוא עקיד'הליפת עכלעזַא !ןפנָארב

 רע טָאה ,לייוו ַא ןסעזעג זיא רעלטסניק-םליפ רעסיורג רעד יו םעדכָאנ

 ,טשינ טסעגרַאפ , :םיטַאבעלַאב יד וצ ןָאטעג גָאז ַא טָאה ןוא ןביוהע גפיוא ךיז

 טימ ךיוא טגניירב ןוא ,טייצ ןיא ןעמוק וצ טכַאנרעדפיוא ןגרָאמ ,רעדניק --

 ַא ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע "!טסעג רעקרָאי-וינ ייווצ ערעייא

 םליפ ןטסיינ ס'נילּפַאשט ןופ ערעימערּפ רעטַאװירּפ ַא ןופ גנוטיירגוצ

 ַא ןיא ןענעדרָאנײא טזָאלעג טָאה רע סָאװ ,(טכיל עניב) "סטיַאלמיַאל

 ענעדַאלעגנייא טרעדנוה רָאּפ ַא רַאפ ןזייוו וצ ףיוא רעטַאעט רעדואווילָאה

 יד טָאה רימ זַא ,ךיז טייטשרַאפ .עינַאלַאק םליפ רעד ןופ ןגעלָאק ןוא טניירפ

 ַאזַא ןופ טגָאזעגּפָא ןעד ךיז טלָאװ רעוו !טקעמשעג טוג ץנַאג רךַאז

 ַאזַא וצ ןייג ןלעװ וצ טשינ עגושמ ןייז ךָאד ףרַאד'מ ?טייהנגעלעג

 !ערעימערּפ ַא יוװ ,בוט-םוי ןכעלרעייפ

 טָאה ,טונימ רעד וצ רעגײזַא טכַא טקנוּפ ,טנװַא תבש ַא ןעוועג זיא סע

 טָאה ןָארקע םענרעבליז ןפיוא ןוא ןשָאלעגסיוא רעטַאעט ןיא טכיל סָאד ךיז
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 ,עידעמָאק ןופ דליב ַא ןעלקיװרעדנַאנרַאפ ןוא ןעלרינש וצ ןביוהעגנָא ךיז

 טסנוק רעטכע רענייר ריא טימ טָאה סָאװ ,עידעגַארט ןוא סנַאמָאר ,עריטַאס

 םעד טימ זַא טליפעג טרָא ןפיוא ךיילג טָאה ריא .םעטָא םעד טּפַאכרַאפ שממ

 ערעווש עריא ןופ ךס ַא רָאג ןפיוקסיוא ךיז דואווילַאה טעוו םליפ ןקיזָאד

 רעד ןגעק -- טײגַאב ןוא -- ןעגנַאגַאב ןרָאי עלַא זיא יז סָאװ ,דניז עסיורג

 "טיַאלמיַאל, זַא ,ןרָאװעג רערָאלק ךייא זיא טנעמָאמ ןדעי טימ .טסנוק-םליפ

 טגָאזעג לָאמנייא טשינ ןיוש זיא'ס סָאװ ,סָאד ןקיטעטשַאב לָאמַאכַאנ טעוװו

 ןטסעמרַאפ ךיז ןעק דואווילָאה זַא -- טפירש ןיא ןוא טרָאװ ןיא -- ,ןרָאוװעג

 יַא !ןלעװ רָאנ ףרַאד יז -- טלעוו רעד ןיא סָאידוטס-םליפ עטסעב יד טימ

 ַא טביילב ,םליפ ןשירעלטסניק ַא טימ ןטלעז ױזַא ךיז יז טזייווַאכ סָאוװרַאפ

 ...אישק

 -םליפ רענַאקירעמַא רעד ןיא זיולב טשינ לרעּפ ַא זיא "טיַאלמיַאל, ,ָאי

 ןלופ ןיא םליפ-רעטסיימ ַא זיא סע !ללכב טסנוק-םליפ רעד ןיא רָאנ ,טסנוק

 ַא ;דַארג ןשירעלטסניק ןכיוה רָאג ַא ןופ טנַאילירב ַא ;טרָאװ ןופ ןיז

 טײקטכַארטרַאפ ןופ ,קיזומ ןוא עמַארד ,ישזער ןוא ליּפשיוש ןופ עינַאפמיס

 סױרַא טפור ,טימעג רעיא טביױהרעד סָאו ,טייקטרעלקרַאפ ןוא

 טלעוו רעד ןיא עטכישעג ןכַאמ טעוװ סָאװ ,םליפ ַא זיא'ס -- גנורעדנואווַאב

 !ץיפַארגָאטַאמעניק ןופ

 ס'נילּפַאשט ןופ עטכישעג רעד ןיא םַאנסיוא ןייק טשינ זיא "טיַאלמיַאל,

 ענייז ןיא ףיט טסנוק-םליפ יד ןליפ ןוא ןייטשרַאפ ןייז ןופ ,ערעירַאק-םליפ

 ,טציא ,ָאד רעבָא ,םענייז רבא ןרעדנוזַאב ןדעי ןיא ןוא םעטָא ןייז ןיא ,רענייב

 ,ךיז טמענרַאפ רע סָאװ ,רָאי קיצרעפ ךָאנ ןוא ,רָאי 62 ןופ רעטלע ןיא

 ַא יו רע טמוק ,סמליפ ןריצודָארּפ ןוא ןפַאש טימ ,דואווילָאה ןיא סנטסיימ

 רעלטסניק ןייז ןיא ייס ּפמילָא םעד טכיירגרעד טָאה סָאװ ,רעלטסניק

 !טסנוק-םליפ רעד ןיא ייס ןוא ערעירַאק

 טשינ ןיילַא טָאה ןילּפַאשט ילרַאשט זַא ,ןרעוו טקרעמַאב ךיילג ַאד לָאז

 ךיוא טָאה רע רָאנ ,"טיַאלמיַאל, ןופ השעמה-רוּפיס םעד ןבירשעגנָא זיולב

 טסַאפרַאפ ןײלַא ,קיזומ יד טרינַאּפמָאק ןײלַא ,ָאירַאנעצס יד טעברַאַאב ןײלַא

 םעד טריסישזער ןיײלַא ,טרָאד טגניז רע סָאװ ,רעדיל יד ןופ רעטרעוו יד

 ןײלַא ,ךָאנ וצרעד ןוא -- ץנעט-טעלַאב יד טיירגעגוצ ןיײלַא ,םליפ

 .םליפ םענופ עיצקודָארּפ עצנַאג יד טריסנַאניפ

 -ץוועג ַא ,"טיַאלמיַאל , עידעמַאק-יגַארט רעד ןופ דלעה רעד ,ָארעװלַאק
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 ןופ טרעוו .עניב-ליװעדָאוװ רעשילגנע רעד ןופ רעקימָאק רעטמירַאב רענעז

 טליפעגנָא ןענעז סע ןפָארטס סעמעוו ,דיל ַא ןיא טלדנַאװרַאפ ןע'נילּפַאשט

 -טלעוו ןָא דיל ַא ,ןעגנובעלרעביא ןוא ןליפעג עכעלשטנעמ עקידנריר טימ

 עשיגָאלָאעדיא םוש ןייק ָאטינ ןענייז סע ןפָארטס סעמעוו ןיא ,ןעמעלבָארּפ

 ליפוזַא טימ ,ןביולג ליפיוזַא טימ ןָא ךייא ךָאד טליפ רעבָא ,ןעגנושטייטסיוא

 ,ןביוהרעד ןוא ןייש זיא סָאװ ץלַא רַאפ ףמַאק טימ ,םזימיטּפָא ןוא טפַאשביל

 רעלטסניק רעסיורג רעד טָאה ,רעטַאעט ןיא גנולעטשרַאפ רעד רָאנ

 טָאה סע יוו ןוא "הדועס , ַא ףיוא םייהַא ךיז וצ םלוע ןצנַאג םעד ןטעברַאפ

 יד ."הדועס, ע'תמא ןַא ןעוועג עקַאט סע זיא ןזיוװעגסױרַא רעטעּפש ריז

 ןעקיטכערּפ ןיא רעלטסניק םייב ןסיורד זיא ןעמוקעגרָאפ זיא "הדועס,

 עלעיצעּפס ןופ ןטכױלַאב ןעוועג זיא סָאוװ ,למיה ןעיירפ ןרעטנוא ,ןטרָאג

 ןוא ךעלשיט טלעטשעגסיוא ןענַאטשעג ןענייז סע ואוו ,סרָאטקעשזָארּפ

 יד טנידַאב ןבָאה ןעײקַאל ןופ בַאטש ַא ןוא ,בולק-טכַאנ ַא ןיא יו ,ךעלקנייב

 יד ןשיווצ ןעגנַאגעגמורַא טירט עכעלטנגוי טימ זיא ףשנה-לעב רעד .טסעג

 טָאה ןוא הנותח רעכייר ַא ףיוא ןתוחמ רעקיטומטוג רעליואוו ַא יו ,טסעג

 טשינ ,טושּפ ,ךַאפנייא טסַאּפשעג ,טנעה טקעטשעג םענייא ןדעי טימ

 ַא טימ ןטנעמילּפמָאק סמענייא ןדעי טרעהעגסיוא טָאה ;ךיז טזָאלבעג

 ַא םיא טיג'מ ןעוו ,םינּפ סדניק ַא ןָא טנָאמרעד טָאה סָאװ ,לכיימש ןעמערַאװ

 ןטרָאג רעד .טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב ןגיוצעג ךיז טָאה "הדועס , יד .הנתמ

 "סרַאטס, רעדואווילָאה עטסנעעזעגנָא עמַאס יד טימ טקַאּפעג ןעוועג זיא

 .רעריצודָארּפ ןוא רעקיזומ ,רעביירש ,ןרָאסישזער

 רָאּפ ַא טימ טנעקרעד טשרע ךיא בָאה ,ןע'נילפאשט ן'תמא םעד רעבָא

 עטנַאמרעד רעירפ עניימ קנַאד ַא רעדיוו בָאה ךיא ןעוו ,רעטעּפש געט

 ןסיורג םייב ןייז וצ לָאמַאכָאנ טייהנגעלעג יד טַאהעג ,סיטנַאק יד ,טניירפ

 ןוא ןעוועג טשינ טרָאד ןענעז ןשטנעמ ךס ןייק ןעוו ,בוטש ןיא רעלטסניק

 -רעסיוא רָאג ַא רַאפ ןזיועגסױרַא ךיז ,ןילּפַאשט ,רֶע טָאה זיולב טשינ

 רָאג ַא רַאפ ךיוא רָאנ ,ןשטנעמ ןקידוװערַאב ןטנַאסערעטניא ןכעלנייוועג

 ַא שממ זיא סָאװ ,ןשטנעמ ןקיצרַאה ,ןביל ,ןטיירב ןכעלנייוועגרעסיוא

 ןוא רעלָאמ ,רעקיזומ ,רעגניז ,רעביירש ,ןרָאיטקַא ןשיווצ טייהנטלעז

 ,רעלטסניק

 ָאד ךיא ליוו ,טײקטנװַאהַאב ןוא ץנעגילעטניא ס'נילּפַאשט ךייש זיא סָאװ

 טשינ ךימ רע טָאה ,יײרעלָאמ ,רוטַארעטיל ,קיזומ ,רעטַאעט ץוח ַא זַא ,ןגָאז
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 -לעזעג ןוא עשיטילַאּפ ןיא טײקטנװַאהַאב ןייז טימ טשַארעביא רעקינייװ

 ךס ַא ףיוא יאולה סָאװ ,עיפָאזָאליפ ןוא עיגָאלָאיצַאס ,ןגַארפ עכעלטפַאש

 !ןרָאװעג טגָאזעג רעביירש ןוא רעגניז ,רעלָאמ ,רעקיזומ ,ןרָאיטקַא

 ןע'נילּפַאשט ייב ךוזַאב ןטייווצ ןיימ ףיוא ןסעומש ןוא דייר עלַא יד ןופ

 רע יצ , עגַארפ רעד ףיוא ,ןילּפַאשט ,רע סָאװרַאפ ,ןרָאװעג רָאלק רימ זיא

 יו שטנעמ ַא ןיב ךיא :רעפטנע ןייא לָאמעלַא טָאה -- ,"? ןיינ רעדָא דיא ַא זיא

 ןרָאלק ןייק טימ ןעמוקעגסורַא טשינ לָאמנייק זיא רע סָאװרַאפ הביס יד

 ס'נילּפַאשט טימ ןָאט וצ סיואכרוד טָאה ,'ןיינ רעדָא ַָאי, רעפטנע

 ןכַאז ףיוא ןוא שטנעמ ןפיוא ,ןבעל ןפיוא טלעוו רעד ףיוא קוק ןקיטרַאנגייא

 ,ללכב

 ,טלעוו ַא ןיא ןוא טייצ ַא ןיא טציא ןבעל רימ .ַאזַא זיא עזעט ס'נילּפַאשט

 זיא ,םַאנסיוא ןָא לגוק:-דרע ןפיוא קלָאפ ןדעי ייב ,םזילַאנָאיצַאנ ןעוו

 ןקיטולב ןוא םזיניווָאש ןרעטסניפ ןקיצרַאה גנע ןַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאוורַאפ

 וצ רָאנ טרעהעג רע זַא ,טכַאמעגּפָא ךיז ייב רע טָאה רעבירעד ןוא ,םזישַאפ

 ,ללכב ןבעל םענופ יו ,טלעוו רעד ןופ רעטנעצ ןיא !שטנעמ -- קלָאפ ןייא

 רעכעה זיא שטנעמ רעד !שטנעמ רעד ןייטש ףרַאד -- ,ןילּפַאשט טלַאה

 !ןעמעלַא ןוא ץלַא רעביא

 רעטייווצ ַא ןוא ןעמעננָא םיא ןעק רענייא סָאװ טקנוּפדנַאטש ַא סָאד זיא

 םורָאװ .טנַאה רעד טימ ןכַאמקעװַא טשינ ןפוא םושב סע ןעק'מ רעבָא ,טשינ

 םעניא םזילַאנָאיצַאנ רעקיצרַאה-גנע רעד זַא ,ןענעקײלּפָא טשינ ןעק רענייק

 ,רָאי קילדנעצ יירד עטצעל יד ןיא ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה רע יו טלַאטשעג

 ןענעק לָאז סָאװ ,חוכ רעיינ ץנַאג ַא ןעמוק ןזומ טעװ סע .טריטָארקנַאב טָאה

 ,ןשטנעמ ןלַארעביל םעד -- ךיז וצ ןשטנעמ ןלַארעביל ןץ'תמא םעד ןעיצוצ

 רעכעה טייטש שטנעמ רעד זַא ,טקנוּפדנַאטש ןפיוא טסעפ-ןזייא טייטש סָאװ

 ,תוכולמ-טַאטש ןוא ,סעיגָאלָאעדיא עלַא רעביא ,ןעמעלַא ןוא ץלַא רעביא

 ןוא ןעמישזער ,תוכולמ ןופ םרָאפ רעדנַא זיא סע עכלעוו רעדָא

 ...ןעמעטסיס

 רעד ןופ שטָאכ טגָאזעג ךיא טלָאװ בוטש ןיא ליטש טציא זיא סע

 ןופ רענעט עכעלרעדנואו ךיז ןרעה עיצנַאטס-ָאידַאר רעשיטַאטש

 -עגפיוא סָאד ןעייל ךיא ןוא עינָאפמיס עטרעפ עקיטכערּפ סייקסווָאקיישט

 םענעדלָאג םענעי ךָאנ יא רימ ןיא ףיוא טייג טפַאשקנעב ַאזַא ןוא ,ענעבירש

 ןטייווצ ןכָאנ יא ןוא ,סיטנַאק יד םייב ןטרָאג ןיא גָאטימכָאנ ןקידרעמוז ןדלימ
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 ןלופ-טסנוק סעמעוו ןיא ,ןילּפַאשט ילרַאשט טסיטרַא ןסיורג םייב טיזיוו

 ,'העש עטנַאסערעטניא רָאג זיב עכעלטע טכַארברַאפ בָאה ךיא ץַאלַאּפ

 ,1954 ,ץרעמ רעט-25 ,קרָאי-וינ

 .ָאקיסקעמ ,1954 ,15 יאמ ,"עמיטש יד,

 רעגנוא השנמ
 רבק ןשירפ ןייז ףיוא רערט ַא

 ַא ,"ףַאּפ-ףיּפ, רעקידנעמושז ַא ,"ַאה-וה , רעסיורג ןייא זיא ,ןבעל

 השנמ טימ ןסעזעג ןיב ךיא זַא רעבָא ,"טייצ ןייק ָאטשינ, ןופ ןבעל

 ,סרעװַאה יד ןופ ןעוועג טשינ זיא רע .טליפעג טשינ סע ךיא בָאה ןץרעגנוא

 טלָאװעג טשינ טָאה רעגנוא השנמ .סרעּפַאכרַאפ ןוא סרעגָאי ,סרעפיול

 יד זַא ,ןטלַאהעג טָאה רע .ןײלַא ךיז רַאפ רָאנ טלעוו עצנַאג יד ןּפַאכרַאפ

 ַא ןעוועג םיא טימ זיא ,ױזַא לייוו ןוא .ןעמעלַא רַאפ גונעג סיורג זיא טלעוו

 .ןעגניירברַאפ וצ חור-תחנ

 ךיא ןעוו טייצ רעד ןיא ,"גָאט , ןופ רעביירש "בַאטש , ןסיורג םעד ןשיווצ

 סע יו רעדָא ,רעטעברַאטימ עקידנסיורד יד ןופ רענייא ןעוועג טרָאד ןיב

 רעד ןיא ,רָאי קיצנַאװצ ןופ ןל-אמיק ַא ,"רעביירש-רושטיפ , ןסייהעג טָאה

 ןבירשעג ןטייז-קיטנוז יד ףיוא ךיוא בָאה ןוא רעקיטירק-קיזומ ַא ןופ לָאר

 -טרעצנָאק ,ןרָאטיזָאּפמָאק ,רעקיזומ עטמירַאב-טלעוו ןגעוו סעירעס עסיורג

 ךיוא ןוא ,"ןרעטש , רעדואווילָאה עטמירַאב ןגעוו ,םינזח ,רעגניז-ערעּפָא ןוא

 ,ןע'נילדע רעטנוא רעירפ -- ןעמינָאדוװעסּפ ענעדישרַאפ רעטנוא ןעלקיטרַא

 טייצ עצרוק ַא רעטעּפש ,ןרָאטקַאדער יד יו ,ן'לָאגניד רעטנוא ךָאנרעד

 עטלייצעג עמַאס יד ןופ ןעוועג רעגנוא השנמ זיא ,"הלודג סיצנַאד , רעטנוא

 ןבָאה רימ לייוו ,רַאפרעד רשפא .טנעָאנ טליפעג ךיז בָאה ךיא ןעמעוו טימ

 | ,.,לארשי-ץרא ןופ טנעקעג ךָאנ ךיז

 רעד ןעוועג זיא עטַאט ןייז) ןוז ַא סנ'יבר ַא ןעוועג זיא רעגנוא השנמ

 ,תודיסח ןוא םייבר ןגעוו ןבירשעג וימי:לכ טָאה רע ןוא ,(יבר רענבַאשז

 רענַאקירעמַא ערָאג סָאד יו ,עקירעמַא ןיא ןבעל עשידיא סָאד שטָא 3
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 ןיטולחל ןעוועג זיא -- תודיסח ןגעוו יא םייבר ןגעוו יא -- ןביירש ןייז רעבָא

 תעב .םעד טימ ט'קסע'עג ךיוא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ערעדנַא עלַא ןופ שרעדנַא

 ןוא תוישעמ עטגילקעגסיוא ןוא עטרעלקעגסיוא ןבירשעג ןבָאה ,ערעדנַא יד

 רעגנוא השנמ טָאה ,"דירַאי ַא למיה ןפיוא ,, ,תודיסח ןוא םייבר ןגעוו םירמאמ

 ױזַא -- דרע רעשימיײה רעד ףיוא תודיסח ןוא םייבר ןגעוו ןבירשעג

 סָאװ רעסַאו עשירפ יוו ,ןגייא ןוא שימייה ,קידעבעל ןוא ךעלריטַאנ

 ,לַאװק ןשימייה ַא ןופ סױרַא טצָארּפש

 ּפעק טרעדנוה טימ ,טגָאזעג יו ,ןביוהעגסױרַא ךיז טָאה רעגנוא השנמ

 ןגעוו ןביירש טימ ט'קסע'עג ךיוא ךיז ןבָאה עכלעוו ,יד עלַא ןופ רעכעה

 ַא יוו רָאנ ,רעביירש ַא דיסח ַא יו ןבירשעג טשינ טָאה רע .תודיסח ןוא םייבר

 סָאװ ,ז'יבר ַא ןופ ןוז ַא יוװ רָאנ ,ןוז ַא סנ'יבר ַא יו טשינ .דיסח ַא רעביירש

 ןעגניזָאב וצ ףיוא יו ,ןעּפ עשיטעָאּפ ַא טימ רעביירש ַא ןרָאװעג ןריובעג זיא

 ,טלעוו עשידיסח ןוא עשיא'יבר יד

 זנוא ןופ לייט םיא ןבָאה ױזַא ,"רעגנוא השנמ רעקיד'תומיענב רעד,

 דימת םיא ןגעוו ךיא בָאה ױזַא ןוא .לארשי-ץרא ןיא ןייז ןיימ תעב ,ןפורעג

 םעד ןופ רוקמ םעד ןייגרעד טלָאוװעג רימ ייב טָאה רע ןעוו ןייס ,טליפעג

 ןסעומש עכעלטפַאשלעזעג ענייז ןיא ייס ןוא ,ןוגינ ןשידיסח םענעי רעדָא

 טסיא ףיוא טנגעגַאב קילעפוצ םיא ךיא בָאה הריטּפ ןייז רַאפ רָאװ ַא .רימ טימ

 ןופ סערדַא םעד ןבעג םיא לָאז ךיא זַא ,ןטעבעג ךימ טָאה רע ;ײװדָארב

 רענעייל עשידיא ענעטלעז יד ןופ רענייא ,"דיסח, ןקיד'תופתושב ַא ןרעזנוא

 ןענייז ךיא ייס ןוא רעגנוא .מ ייס ואוו ,ָאקיסקעמ ןיא רעגנילש:-הניגנ ןוא

 ןטרעצנַאק טימ ךיא ןוא סעיצקעל טימ רע -- ,ןעוועג לָאמ עכעלטע

 סָאד -- ןקורדנייא עכעלנעזרעּפ ןייר ןענעכייצרַאפ זיולב טציא ליוו ךיא

 טנעָאנ רימ רע זיא ,טנעקעג ךיז ןבָאה רימ סָאװ ןרָאי עלַא יד .רעמ טשינ ןוא

 טליפעג בָאה ךיא .רעביירש רעשידיא ַא יו ןה ןוא שטנעמ ַא יוװ ןה ,ןרָאוועג

 ןוא ליטס ןשידיא ןקיד'תמא ןייז ןיא ,ןביירש ןקיטפַאז ןייז ןיא םעט ןשימייה ַא

 עליטש ןיא טגיילעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ,טייקיאור ַא ;טייקיאור רעקידרעמוז

 ,רענעט עקיד'הניגנ

 ןעייסע ס'רעגנוא השנמ ןופ טַאהעג האנה סיורג ךיא בָאה טּפיוהרעביא

 ַא ,עניַארקוא ןיא תודיסח ןוא ןפיוה עשיא'יבר ,םייבר ענעדישרַאפ יד ןגעוו

 סע טגיל ,טולב ןשידיא ןכייט עצנַאג טימ טקייוועגכרוד שטָאכ סָאװ ,דנַאל

 השנמ ןופ האנה ןיימ זַא ,ךעלגעמ ץנַאג ...רענייב עניימ ןיא ףיט רָאג רעבָא
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 ןוא ןפיוה עשיא'יבר ,םייבר עשיניַארקוא רעביא ןעייסע עקיד'היחמ ס'רעגנוא

 ַא ,ןטַאט ַא ןופ ןוז ַא זיולב טשינ ןיב ךיא סָאװ ,ןופרעד ךיוא טמַאטש ,תודיסח

 ןופ לָאמַא -- דיסח ַא יו ךיוא ךיז ליפ ןיײלַא ךיא רָאנ ,דיסח רעלבָאנרעשט

 ַא ,ףיוה ןשיאיבר רעדָא ,ןיבר רעניַארקוא םענעי ןופ לָאמַא ןוא םעד

 רעקיטכיוו רָאג ַא ןעוועג זיא הניגנ ואוו ,ףיוה רענלַאט רעד יוװ :רעגייטש

 זיא ןוגינ רעד ןעמעוו ייב ,יבר רעװָארַאקַאמ רעד רעדָא ;ןינע-דנַאטשַאב

 רעד יצ ;"רצויה דיב רמוחכ ,, ןוא ,ןבעל-ןוא-בייל רעד ,םעטָא רעד ןעוועג

 סעּפע סָאװ ןוא .הניגנ-בהוא רעסיורג ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,יבר רעקסירט

 -םוי יד ,טייקנבױהרעד יד ,טייקניש יד זיא ואוו ?ןײלַא הניגנ רָאנ

 טָאה םזיידיסח רעד סָאװ ,ןערב-ןוא-דניצ ,רעייפ ערָאג סָאד יו ,טייקיד'בוט

 !?טלעטשעגרָאפ ךיז טימ

 ךיוא טָאה ,תודיסח ןיא טייקטבילרַאפ ןיימ ןיא קלח םעניילק ןייק רָאג

 ןָא סע ןפור ערעדנַא יו רעדָא ,טנעמָאמ רעכעלשטנעמ ןייר רעד טַאהעג

 גייטשפיוא ,ןריובעג ןטימ םענייאניא ןעמוקעג זיא סָאװ .,וויטָאמ רעלַאיצָאס

 ןרַאפ ךיז ןעמעננָא סָאד :גנוגעוװַאב רעשידיסח רעד ןופ גנוטיײרּפשרַאפ ןוא

 םעד רַאפ ,הכאלמ-לעב םעד רַאפ ךיז ןלעטשנייא סָאד ;ןשטנעמ ןעמערָא

 -ירבע ןקיּפמוטש םעד ,קַאטסָארּפ םעד ןבױהסױרַא סָאד ;הלגע-לעב

 ןלעטשנגעקטנַא ןקיטומרעד סָאד ;רעגָאז-םיליהת ץ'טושּפ םעד ,רעלמַאטש

 יד -- רעדָא ,סרעקוקרעטנורַאעש"ריבג יד ,טײל עשי"דיגנ יד ךיז

 ...ץנעגילעטניא רעשירעטלַאהסיורג ןוא םיליכשמ ענעזָאלבעגנָא

 ,טנעמַאמ ןכעלשטנעמ-ןייר םעד טָא לָאמנייא טשינ טָאה רעגנוא השנמ

 רעטרעדנוה ענייז ןיא ןטכױלַאב ןוא טכַארבעגסױרַא ,וויטָאמ ןלַאיצָאס םעד

 ,רעכיב ענענישרעד ןעצ עקיטציא זיב ענייז טליפעגנָא ןבָאה סָאװ ,זעייסע

 וןליפא סָאװ ,גנוגעוװַאב רעשידיסח רעד ןיא ךירטש רעכעלטנזעוו ַא זיא סָאד

 ,ןריזימינימ רעדָא ןענעקײלּפָא טשינ ןעק טסיסקרַאמ רעשיסקָאדָאטרָא רעד

 טַאהעג ןעמעלַא טָאה ,תודיסח ןופ רעדנירג ןוא רעפַאשַאב רעד ,ט"שעב רעד

 -םלצ , ןקיבלעז ןופ ,סוחי ןכיילג ןופ ןעווע ג םיא ייב זיא רעדעי :ןעניז ןיא

 ....?םיקולא

 ןקיבלעז ןופ ,סוחי ןכיילג ןופ זיא דיא רעדעי זַא ,הטיש רעד טָא ייב

 טשינ ךיז טָאה רע .רעגנוא השנמ ןטלַאהעג ךיוא ךיז טָאה ,"םיקולא-םלצ,

 רַאפרעד רעדַא ,ןוז ַא סנ'יבר ַא זיא רע תמחמ ,ןסיררַאפ ,קיד'הוואג ןטלַאהעג

 רָאנ ,ןדיא לָאצ רעסיורג ַא ייב רעטבילַאב ַא ןוא ,רעביירש ַא זיא רע לייוו
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 ןייז ןעוועג זיא סָאד .ךיילגוצ ןשטנעמ עלַא טימ שטנעמ ַא יו סיואכרוד

 ןייז ןופ ןָאט רעד .ןענופעג טשינ ךיז טָאה רע ןעמעוו טימ ןוא ואוו ,הגהנה

 טָאה רע .ןרעה וצ רעוא ןרַאפ םענעגנָא ,רעקיד'היחמ ַא ןעוועג זיא ןדייר

 ,ןּפיל ענייז ןופ טלקײקעגּפָארַא ךיז ןבָאה סע עכלעוו ,רעטרעוו ענייז

 ךיז טָאה סָאװ ,לכיימש ןקיטומטוג ,ןכייוו ַא ןופ גנוטײלגַאב רעד רעטנוא

 ,לרעּפ טלייצ ןעמ יוװ ,טלייצעג ,ליומ ןייז םורַא טלקיוועג קידנעטש

 ,בוטש רעכלעוו ןיא ,ביבא-לת ןיא ואוו ,ןענָאמרעד טשינ ךיז ןעק ךיא

 ,ןסעקלַאפַאר .רד ייב יצ :טנגעגַאב ןרעגנוא השנמ לָאמ ןטשרע םוצ בָאה ךיא

 ןיא זיא סָאװ ,רינ גנוריגער לארשי רעד ןיא רעטסינימ רעקידרעטעּפש רעד

 "ץשיטסישידיא, עלַא ןופ טקנוּפ-למַאז רעד ןעוועג ןרָאי רעקיסיירד יד

 יו רעבָא קנעדעג ךיא ?ןעמערע השמ ןופ םייה רעד ןיא רעדָא ,רעביירש

 ,רימ ףיוא טכַאמעג ךיילג טָאה רע קורדנייא ןעמענעגנָא ןַא רַאפ סָאװ ,טנייה

 ןגעלפ ןוא םילשורי ןיא ןפָארטעג לָאמ עכעלטע ךיוא ךָאנרעד ךיז ןבָאה רימ

 בקעי רעטכיד ןשיריל ןשיאייארבעה ןטסואווַאב םייב ןענעגעגַאב ךיוא ךיז

 .ןבעגעג ןעמָאנ ַא םיא ןבָאה רימ יו ,"רעבַארַאסעב רעד , ,ןַאמכיפ

 ,טרפב הניגנ עשידיסח יד ןוא ,ללכב הניגנ עשידיא יד טָאה יַאדוװַא

 ערעזנוא .טײקטנעָאנ ןיימ ןוא ס'רעגנוא השנמ ןיא קלח ןסיורג ַא טַאהעג

 רעשידיסח רעד ןופ ןסלער יד ףיוא טגיוועג רדסכ ךיז ןבָאה ןסעומש עטסיימ

 טָא ןענַאמרעד דימת ךיז טגעלפ רע .ךעלדיימרַאפמוא ןעוועג זיא סע ;הניגנ

 ןטייווצ ַא ןיא טָא ,לַאפ ַאזַא ןיא טָא ;ןוגינ ןשידיסח םענעי ןיא טָא ,םעד ןיא

 ךיז טגעלפ סע רעדָא ,שטיינק םענעי ןיא טָא ,שטיינק םעד ןיא טָא ;לַאפ

 ןוא עשיליוּפ יד ןגעוו ,חוכיו רעסייה ַא ןעלקיוטנַא זנוא ןשיװצ

 ואוו ןוא רעבירַא ןעמעוװו טגייטש רעוו :םינוגינ עשידיסח עשיניַארקוא

 ?קוליח רעד ייז ןשיווצ טקעטש

 זיא ללכב הניגנ רעשידיא רעד ןיא טייקטבילרַאפ ס'רעגנוא השנמ וצ

 טוג ַא טימ ןעוועג היחמ ױזַא טקנוּפ ךיז טָאה רֶע .רועיש ןייק ןעוועג טשינ

 ַא טימ יוו ,תונזח רעדָא ,חסונ-ןש'הליפת-לעב ןקיצרַאה ןשידיא עלעקיטש

 אזר , ס'קישטניּפ ןזח ןופ ןטלַאהעג קרַאטש טָאה רע .ןוגינ ןשידיסח ןקַאמשעג

 טָאה רע זַא ,גנוקרעמַאב יד ןכַאמ וצ ןייז טביולרעד ָאד רימ לָאז ,ןוא ,"תבשד

 קירוצ רָאי ייווצ טימ בָאה ךיא סָאוװ ,"יננה , ןיימ ןופ ןטלַאהעג ךיוא

 ,טרידרָאקער

 ַא ןטילעג טָאה רוטַארעטיל עשידיא יד -- ןידבאד לע לבח ,לבח ,ָאי
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 ןטסיירטעג ריא ןריואוועגנָא טָאה גנושרָאפ-תודיסח יד ,ןדָאש ןסיורג

 ,טניירפ ןקיצרַאה ַא ,ןטנעָאנ ַא ןריולרַאפ בָאה -- ןײלַא ךיא ,רעגניזַאב

 יי .נ ,1969 .ּפעס-טסוגיוא ,"רוטלוק עשידיא ,

 "יזנּכשא רעדירּב יד;

 ןשיווצ ןטקילפנַאק עברַאה ,סרעטנָאלּפ-עביל עטפרַאשרַאפ ,רעדירב

 ןוא עיצַאטַאולּפסקע ,רעטעברַא ןוא סָאבעלַאב ,טעברַא ןוא לַאטיּפַאק

 ,ץנערוקנָאק רעקידנדיײנש-זדלַאה ןוא טסעמרַאפ רעלעירטסודניא ,ןטיּפָארּפ

 טימ טמיזעגמורַא ,ןעיירעגעי עקיצײג-טלעג ןוא ןעיירלעדניווש עשירחוס

 ,ןַאמערָא ןוא רשוע ,קַאטסַארּפ ןוא רענרעל ,רעגייטש ןשידיא ןשימײה-טלַא

 רעשיטימעסיטנַא ןוא רעקיד'תועשר טימ ןסיברַאפ ,טײק'טושּפ ןוא סוחי

 ןָא ךיז טבייה סָאװ ,ןעמישזער ןוא ןעמעטסיס ןופ גנולדנַאהַאב

 טיצ ןוא טרעדנוהרָאי ןטנצכַא ןופ ןרָאי רעקיצכעז יד ןיא ןעלקיוורעדנַאנַאפ

 רעד טָאה ,טרעדנוהרָאי ןקיטציא םענופ רָאי ןטנצעביז ןזיב ךיז

 ,קרעוו סיורג ןייז ןלָאמעג ,רעגניז .י .י רעלעטשטפירש רעלופטנַאלַאט

 רוטַארעטיל רעד זיא ןענַאמָאר עשיטסילַאער עטסעב עמַאס יד ןופ רענייא

 ןייז סיוא טליּפש רבחמ רעד רעכלעוו ףיוא ץענ יד ."יזנכשא רעדירב יד,

 רעטנוא ןלוּפ-טלַא רעביא טײרּפשעגסיױא זיא ,ןַאמָאר ןשיטסילַאער ןשידיא

 -פַאב טלעוװ, יו ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,סעקיוועשלָאב יד ןופ טכַאמ רעד

 :.טסבלעז רעשיטימעסיטנַא "רעטיײרפַאב, רעד ןיא ךָאנרעד ןוא ,"רעייר

 טיירד קרעוו ס'רעגניז .י .י רעכלעוו םורַא סקַא יד .ןלױּפ רעיינ רעקידנעטש

 ןוא רעשירעמשטייד:בלַאה ,רעשילוּפ בלַאה רעטלַא רעד ןיא ךיז טניפעג ,ךיז

 -בעוו עניילק ןוא עסיורג עריא טימ ,שזדָאל טָאטש רעטריציפיסור זייוולייט

 רַאפ זיולב טשינ רוטקעפונַאמ ןופ ןרעלעטשוצ יד ןעוועג זיא סָאװ ,ןקירבַאפ

 ןיא ןלייט עסיוועג רַאפ ךיוא רָאנ ,ןײלַא עירעּפמיא רעשיסור רעסיורג רעד

 ,דנַאלסור

 עניב רעד ףיוא ןליּפש ןעזעג ךיוא "יזנכשא רעדירב יד , ךיא בָאה יַאדוװוַא

 -גניליווצ ייווצ ןשיווצ האנק רעקידנענערב ַא ןופ עװנַאק רעד ףיו א
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 ןוא טריזיטַאמַארד -- קרָאי-ינ ןיא רעטַאעט טסנוק ןשידיא םענופ

 רָאטקעריד רעד ןעוועג ,עודיכ ,זיא סָאװ ,ן'צרַאוװש סירָאמ ןופ טריסישזער

 ַא ןעוועג ,גנוניימ ןיימ טיול ,זיא גנוריפפיוא יד .רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ןופ

 ןליּפש סָאד ךיוא ױזַא ,עלַאינעג ַא טגָאזעג וליפא טלָאוװכ ,ענייפ רָאג-רָאג

 עשידיא עלופטנַאלַאטטסכעה ייווצ יד טימ עפורט רערָאג רעד ןופ

 יד .שארב גרובנידלָאג לעומעס ןוא ץרַאװש סירָאמ רעליּפשיוש

 סירָאמ ןופ ןרָאװעג טכַאמעג זיא ,סייוו ךיא טייוו יוו ףיוא ,עיצַאזיטַאמַארד

 זיא רבחמ רעד יצ .ןײלַא רבחמ םענופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ,ן'צרַאוװש

 ךיא סייוו ,עיצַאזיטַאמַארד סע'צרַאוװש סירָאמ ןופ ןדירפוצ ןעוועג ןצנַאגניא

 ןטָארעג ןעזעגסיוא סע טָאה עניב רעד ףיוא רעבָא ,טשינ

 ןופ טערטרַאּפ ןשיזָאוטריװ תמאב ַא ןבעגעג טָאה גרובנידלָאג לעומעס

 טליּפשעגסיױא טנכייצעגסיוא טָאה ץרַאוװש סירָאמ יו טקנוּפ ,ןע'מינוב-בקעי

 קוק ןוא ןעזסיוא ןיא ,ןרעטקַארַאכ ענעדישרַאפ ייווצ -- ריאמ-החמש ןייז

 ייווצ יד ןעשיווצ קוליח םעד ןּפַאטנָא טנעקעג גנירג טָאה ןעמ .ןבעל ןפיוא

 ןוא ןטָאנקעגסיױוא שירעלטסניק ױזַא טָאה רעגניז .י .י סָאװ ,רעדירב-גניליווצ

 םשור ןפיט ַא טזָאלעגרעביא טָאה גנוריפפיוא עקיזָאד יד .טמערופעגסיוא

 ףיוא םתוח ןפיט ַא טגיילעג ךיוא טָאה ,רעיושוצ:-רעטַאעט יד ףיוא זיולב טשינ

 ייב טצירקעגנייא ךיז טָאה יז .רעטַאעט-טסנוק ןשידיא םענופ עטכישעג רעד

 ןוא -- קורדנייא ריא סָאװ ,גנולעטשרָאפ ַא -- ןורכז ןיא ףיט םענייא ןדעי

 טקעמעגּפָא טשינ טעװ -- עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא ןפיוא סולפנייא

 יד ןענַאמרעד לָאמעלַא טעװ ןעמ ,רעטַאעט טסנוק ןשידיא םענופ ןרעוו

 ,"יזנכשא רעדירב יד , ןופ גנולעטשרָאפ

 רעד ןופ ןכיילגרַאפ םוש ןייק ןכַאמ טשינ לַאפ ןייק רַאפ ָאד ךיא ליוו

 רעד ןוא ,רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ןיא "יזנכשא רעדירב יד , ןופ גנוריפפיוא

 ,עניב-סקלָאפ רעד ןיא "יזנכשא רעדירב יד, ןופ גנוריפפיוא רעקיטציא

 ,ריאמ-החמש ןופ לָאר יד ןליּפש ןפוא ןייז ןוא ישזער סָאװלוב ףסוי רעטנוא

 זיא סע עכלעוו ןעיצ וצ ָאד קיטיונ טשינ ןוא קירעביא סיואכרוד זיא סע

 טייטש עניב-סקלָאפ רעד ןיא גנולעטשרָאפ עקיטציא יד םורָאװ ,ןלעלַארַאּפ

 זיא ןוא ,ןדָאב םענעגייא ןַא ףיוא ןצנַאגניא ,סיפ ענעגייא ריא ףיוא ירמגל

 םענופ ןליּפש טימ ןה ,ישזער רעד טימ ןה -- ןיײלַא ךיז רַאפ שי ַא טולָאסבַא

 .ןָאסידַאק ַאבויל ןופ עיצַאזיטַאמַארד רעד טימ ןה ןוא ,לובמַאסנַא

 ןרָאטַאזיטַאמַארד יד :זיא ןרעוו טגָאזעג ָאי ָאד ףרַאד סע סָאװ רעבָא
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 לָאר ַא טריזיטַאמַארדעגסיוא ןַאמָאר ןשיטסילַאער ןשידיא ןסיורג םענופ טָאה

 ,ןקימענרַאפ ןייז רַאפ ןטסָאמעגנָא ןוא ןטינשעגוצ ,ן'ווָאלוב רַאפ לעיצעּפס

 ,רָאיטקַא רעשידיא רערעדנַא םוש ןייק סָאװ ,לָאר ַא -- טנַאלַאט ןקידלדורּפש

 ,שירעלטסניק:ךיוה יױזַא טנַאקעג טשינ טלָאװ ,גנוניימ ןיימ טול

 ,קידוועגיוב ןוא שימטיר ,שירעליּפשיוש-קיטפערק ,שיזָאוטריװ-שיטערטרַאּפ

 :עסערּפ רעדָא ערעימערּפ רעד ייב טָאה סָאד יו ,ןליּפשסיוא שילַאינעג

 שילַארטַאעט ױזַא .ווָאלוב ףסוי ןזיוװַאב ןוא טירטסנָאמעד שיטסיטרַא ,טכַאנ

 ,סַאטַאגילבַא ןוא סָאדנעשטשערק ליפ ױזַא טימ ,לָאר ַא ןרירטסעקרַָאסיוא

 רע'תמא ןַא ןזייווַאב רָאנ ןעק סָאד -- סָאמיסינַאיּפ ןוא סָאמיסיטרַאפ

 ,רעלטסניק רעלַאינעג

 רע טָאה ,לָאר ןייז ןליּפש ןקימענרַאפסיױרג ס'ווָאלוב ףסוי קנַאד ַא ןוא

 םיא טימ ןעגנַאגעגטימ שימטיר זיא סָאװ ,לובמַאסנַא ןרָאג םעד טקריװַאב

 ,טרָאד ןוא ָאד ביוא .רעגייז ַא יו טּפַאלקעג טָאה גנולעטשרָאפ עצנַאג יד ןוא

 רעדָא רעמ ,לובמַאסנַא םענופ דילגטימ רעטייוצ ַא רעדָא רעד טָאה

 רעד טימ ,לָאר ריא רעדָא ןייז ןיא ךיז טנכייצעגסיוא ,רעקיצניוװ

 -ייה רעד .ןַאט וצ טַאהעג טשינ סע טָאה עצנַאג ַא יו רעבכָא ,גנולעטשרָאפ

 ַא זיא ,ןרעוו טקרעמַאב ָאד לָאז ,עניב-סקלָאפ רעד ןופ טסעמרַאפ רעקירָאי

 טיול ,עניב-סקלָאפ רעד ןיא רָאי-ייה זיב בָאה ךיא .תועדה לכל רעקימענרַאפ

 ַאזַא ןיא ןעלקיוו ךיז לָאז סָאװ ,גנוריפפיוא ןייק ןעזעג טשינ ,גנוניימ ןיימ

 ףרַאד'מ ,"יזנכשא רעדירב , יד ןופ גנולעטשרַאפ עקיטציא יד יוװ ,ַאּפמעט

 עקיפיול ,ָאּפמעט:רעטַאעט עשימטיר ַאזַא ןײגכָאנ ןענָאק שוריפב

 .ףוס ןזיב כױהנָא ןופ ןטלַאהעגסױא ןעוועג זיא סָאװ ,טייקידווערעק

 סָאװ ,ןרָאװעג טלעטשעג זיא עסעיּפ יד יוװ םרָאפ רעד ןיא טּפיוהרעביא

 בױהנָא עמַאס םוצ קירוצ ףיוא טייג ןוא השעמ רעד ןופ ףוס ןופ ןָא ךיז טבייה

 ןוא .ןרָאװע ג ןריובעג זיא גניליווצ רעד ןעוו גָאט םענופ ,עטכישעג רעד ןופ

 רערעווש ַא רעייז ןעוועג זיא ןעמַאזקע רעד שטָאכ זַא ,ןקרעמַאב ָאד זומ ךיא

 ףיוא םיא ןעגנַאגעגכרוד עניב-סקלָאפ רעד ןופ לובמַאסנַא רעד רעבָא זיא

 ןוא גנַאג ַאזַא ,ףדוע ןַא טימ ךָאנ ןוא -- טנעצָארּפ טרעדנוה עלופ

 טרפב -- ,עניב ַא ףוא טפָא וצ טשינ ןעמ טעז גנוריפפיוא ןַא ןופ גנורעגייטש

 ןופ טעגזַארברַאפ ןוא טלמוטרַאפ טשינ טרעוװ סָאװ ,עמַארד ַא ןיא

 ןופ טשינ ךיוא ןוא ,קיזומ רעקידנעיירש ןופ ,ץנעט עטרילָאקרַאפ עקידנשיור

 .סעיצַארַאקעד עטדנעלברַאפ ןייק
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 עניב-סקלָאפ רעד ןיא גנוריפפיוא עקיטציא יד טלָאװ סיוועג

 ַא ףױא רעטקישעג ןוא רענעטַארעג רערעמ לָאמ טנזיוט ןעמוקעגסױרַא

 רעד ןיא לרעטַאעט םעניילק ןופ עניב רעגנע רעד ףיוא יו ,"עניב-יירד,

 ךיז ףרַאד'מ סָאװ ,סעיצַארָאקעד םומינימ ַא טימ ,עדייבעג "סטעוורַאפ,

 סָאװ ,רָאפ טמוק סע ואוו ןוא סָאװ ,קנואוו ןפיוא ןייטשרַאפ ןוא ןסױטשנַא

 וליפא רעבָא .ןסייה ףרַאד ןוא טניימ גנַאגסױרַא ןוא םוקנײרַא ענעי ןוא רעד

 ןוא ,םוַאב ירעה ןופ ןלָאמעג ,סעיצַארָאקעד םומינימבש-םומינימ םעֶד טימ

 דרַאנרעב ןופ טכיזפיוא רעד רעטנוא ,ןטקעפע-טכיל עטצענערגַאב יד ךיוא

 שילַארטַאעט ןוא טקישעג עלעניב עניילק עגנע סָאד טָאה ,רעוַאס

 ,טלַארטשעג

 ןיא ןעוועג סיואכרוד זיא קיזומ-טייהנגעלעג ס'יקסנימַאק ףסוי ןוא

 טָאה יקסנימַאק ףסוי רָאטיזָאּפמָאק רעד .גנוריפפיוא רעד ןופ רעטקַארַאכ

 רעד ןיא לעטש םענעי רעדָא םעד ןגייטשוצרעביא טכוזעג טשינ

 ערעדנַא ךס ַא טימ לַאֹפ רעד ,רעדיל ,זיא סָאד יוװ ,גנולעטשרַאפ

 םעד דצמ גנַאגוצ רעטסנרע ןַא קיזומ רעד ןיא ךיז טליפ סע .ןרָאטיזַאּפמַאק

 קיזומ-טייהנגעלעג ןביירש רַאפ שינעדנעטשרַאפ עפיט ַא ןוא רָאטיזָאּפמָאק

 רעלַאגערטניא ןַא יו ןעמוקעגסױרַא רעבירעד זיא סע ןוא ,רעטַאעט ןרַאפ

 ,גנולעטשרָאפ רעד ןופ לייט

 רימ טביולרעד ץַאלּפ סָאד :עמעליד ַא רַאפ ןייטש ךיא ביילב ָאד ןוא

 ךיא .לובמַאסנַא םענופ רעליּפשיוש ןקיצנייא ןדעי ףיוא ךיז ןלעטשוצּפָא טשינ

 ןיא ,םײהנעּפָא השנמ ןופ ןליּפש םענעדייז-ןיד םעד ןלײטסױרַא רעבָא זומ

 טימ סױא-שירַאוידַארטס טליּפש רע סָאו ,רתלא:םייח ןופ לָאר רעד

 סָאװ ,עווירּפ ןופ לָאר ענעעזעגנָא יד ךיוא יו ;ןסנַאװנ עלעדייא ענעטלעז

 עטנכייצעגסיוא יד ;ןַאמזײּפש הרופצ ןופ טריפעגכרוד ןטָארעג רעייז טרעוו

 טָאה סָאװ ,דורטרעג ןופ לָאר יד טליּפש סָאװ ,ןָאפיסָאי לעװקַאר עסירטקַא

 ןפרַאד ,םגו .רעגורק ןַאמרָאנ ןופ טליּפשעג ,םינוב-בקעי רעטעפ ןטימ הנותח

 לָאר רעד ןיא ,רעלדַא סירָאמ :ןופ ןעמענ יד ןטוג םוצ ןרעװ טנַאמרעד ַאד

 ַאנימ ,סידלעז עשוהי ;םינב-גניליווצ םענופ עטַאט רע ,שרעה-םהרבא ןופ

 ,ץרוק ַאדיל ,יקסווַאשרַאװ קערַאמ ,ץיווָאלפיײפ ןעב ,שטנעמ סםַאילװ ,ןרעק

 ,ןיערג דעט ,םרַאװנדיײז םייח ,וָארנַא ןיבור ,קַאלָאּפ סקעמ ,ןָארטַאּפ ילע

 ןרעוו טנָאמרעד ךיוא ָאד ןלָאז .ןעלע טור לעיצעּפס ןוא ןײטסדלָאג טרעבָאר
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 בַאב -- ןעמויטסָאק ;דלעפיירפ ירעה רעטלַאװרַאפ-עניב םענופ ןעמענ יד

 .ןָאסידַאק ַאבויל -- טכיזפיוא עשינכעט ןוא ,ַארַאמעד

 :רַאפ-טסכעה ַא זיא "יזנכשא רעדירב יד, ,טניירפ עניימ ,ץרוק

 ףרַאד סָאו ,גנולעטשרַאפ-רעטַאעט עשידיא ַא ,גנוריפפיוא עקידנטסעמ

 ס'ווָאלוב ףסוי בילוצ ייס ,טלַאהניא ןשידיא סיואכרוד בילוצ ייס ןרעוו ןעזעג

 ןופ לובמַאסנַא םענופ ןליּפש םענייפ םעד בילוצ ןה ,ישזער רעטנכייצעגסיוא

 יד ןליּפשסיוא שיזָאוטריװ ן'ווָאלוב ןעז וצ :םלוכ לעו -- עניב-סקלָאפ רעד

 שממ ,ריא ןיא טמיווש רע רָאנ ,יז טליּפש רע טשינ -- ריאמ-החמש ןופ לָאר

 ריא טימ עניב-סקלָאפ רעד קיצרַאה רילוטַארג ךיא .רעסַאװ ןיא שיפ ַא יו

 ,גנוריפפיוא רעשירעלטסניק

 ,לַאערטנַאמ ,1971 1 .נַאי ,"רעלדָא רעדענעק,

 ביבא לת

 ןוויטָאמ-עזייר

 טיוק ןשיבַארַא ןטכע טימ טפַאש'תונכש ןיא ,טנעירָא ןטנעָאנ םענופ

 -נוה-רָאי-נציירד עצנַאג רַאפ דנַאל סָאד טצעזַאב טָאה סָאװ ,ץומש ןוא

 ןיא ,םולח רעסייוו ַא יו ,טָאטש עסייוו ַא טיובעגסיוא ןדיא ןבָאה ,טרעד

 יד ,יז קידנעעז טשינ ןטייוו ןופ ןביולג וצ רעווש זיא סע טעטילַאער סנעמעוו

 ! ביבא-לת ,טלעוו רעד ףיוא טָאטש עשידיא סיואכרוד עקיצנייא

 עכעלרעה ַא .טלעוו רעד ףיוא טַאטש רעדנַא ןייק יוװ ,ביבא-לת זיא ןייש

 סיואכרוד טגיל ,רילָאק וצ רילָאק ןופ רעביא ךיז טסיג עכלעוו ,טייקנייש

 ,טלעו רעד ףיוא טָאטש רעשידיא רעקיצנייא רעד רעביא ןסָאגעגסיױא

 קידלָאג ןצנַאלג ,רעזייה עקיטכיל עסייוו יד טימ ןסַאג ערעביוז סנעמעוו

 טקיט טָאטש עצנַאג יד ןוא ןוז לארשי ץרא רענעדלָאג קיבײא רעד רעטנוא

 .ןצירּפש ענעדלָאג ןופ םי ַא ןיא ךיז

 יז ןייפ יוו רעבָא .רָאי קיצנַאװצ ןוא רַאּפ ַא ןצנַאגניא טלַא זיא ביבָא-לת

 ! טָאטש עשידיא עלופטכַארּפ ַא רַאפ סָאװ ! סיוא טעז

 ץרַאה ןיא ,םי ןשידנעלטימ םענופ ןרעסַאוװ עיולב יד ןופ דנַאר םיי 1
9 
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 ןענייז ןשטנעמ עגנוי ליפ ױזַא .טרָאד טשרעה גנילירפ רעקיביײיא ןַא

 ךיז טכוד טרָאד טרעוו ןעמ .טרָאד ריא טניפעג דיירפ ליפ ױזַא .ןַארַאפ טרָאד

 ןריּפש טשינ לָאז סָאװ ,טרָאד שטנעמ ןייא ןייק ָאטינ ,ןפַאשַאב יינ סָאד ףיוא

 שידיא ןרעייהעגמוא םעד ןופ ןוא ןפַאש ןופ דיירפ יד ,ןעיוב ןופ דיירפ יד

 ,טרָאד סױרַא טסקַאװ סָאװ ןבעל

 ןבָאה ןדיא עכלעוו ,טלעוו רעד ףיוא טָאטש עקיצנייא יד זיא ביבא לת

 ,רעזייה ןיא טצעזַאב טשינ ךיז ןבָאה ןוא טיובעגסיוא טנעה ערעייז טימ ןײלַא

 לגיצ יד ןוא םייל יד ןײלַא .טיירגעגוצ ייז רַאפ ןבָאה טנעה עדמערפ סָאװ

 יד טימ רעטסנעפ יד טימ ןריט יד .ןטָאנקעגסױא טנעה ענעגייא יד טימ

 ,טנעה עדמערפ ןופ ףליה רעד ןָא ,ןײלַא ,טלעטשעגניירַא טנעה ענעגייא

 ַא ןיא דמַאז גרַאב ַא ןופ ןוא ,טיובעגסיוא ןרעיומ עסיורג ןדיא ןבָאה

 ןוא ןסַאג עלופטכַארּפ טימ טָאטש רעשידיא רערעבױז ,רעקיטכיל

 ,טלדנַאורַאפ ,עײלַא דלישטָאר עלופטכַארּפ יד יוװ ,ןעײלַא עכעלרעדנואוו

 רעדעי ןבעל רָאנ ,טיובעגסיוא ןדיא ןבָאה ןרעיומ ענייש טַאלג טשינ ןוא

 עביל יד .טצנַאלפעג דיא רעדעי טָאה ,ןעמולב ןוא רעמיוב טימ ןטרָאג ַא זיוה

 ןוא טבעלעגפיוא קירוצ טרָאד טָאה ,ןדיא ייב לָאמַא רוטַאנ רענייש רעד וצ

 ןטרָאג ןייז ףיוא גנוטכַא דיא רעדעי טיג טייקיטלעפגרָאז רעטסערג רעד טימ

 ץליפ ךָאנ ךיז טָאה סָאװ ,ריקי-ןב ַא ,דניק רעייט ןגייא ןַא וצ עביל רעד טימ

 :עטַאט וצ םײהַא טרעקעגקירוצ דמערפ רעד ןיא ןרעדנַאװמורַא ןרָאי

 ...עמַאמ

 רעד ףיוא טָאטש עטסכעלדירפ ןוא עטסמענעגנַא יד זיא ביבָא-לת

 .סיוא זיא ריא רעביא .ריא ןיא ןבעל וצ רַאברעדנואוו זיא סע .טלעוו

 -לָאג יד ןופ תוחיר עפרַאש יד ןוא ,למיה רעיולב רעקיבייא ןַא טײרּפשעג

 עטנעָאנ יד ןיא ןסקַאו סָאוװ ,טפול יד ןָא ןליפ עכלעוו ,ןשזנַארָא ענעד

 ,ךייא ןץ'רוכיש'רַאפ ,םורַא רעפרעד עשידיא

 טכַאנרעביא טעמכ .ביבָא לת ןופ םוקפיוא רעד ןעוועג זיא קיצילב-ןגיוא

 ריא סָאװ ץלַא ,ךָאד ןוא .טָאטש עשידיא ענייש ,עקיטכיל ַא ןסקַאוװעגסיוא זיא

 ,ןעײלַא יד ,רעזייה יד ,ןסַאג יד ,טָאטש רעשידיא רעיינ רעד ןיא טרָאד טעז

 ןוא קיסעמנַאלּפ ןרָאװעג ןָאטעג זיא ,טָאטש רעד ןופ גיילסיוא רעצנַאג רעד

 סיואכרוד עקיצנייא ןוא עיינ יד סָאװ ץלַא םורָאװ .גנונעדרַא רעלופ ןיא

  טוג סיוארָאפ ןיא טרעוו ,טמענרעטנוא טלעוו רעד ףיוא טָאטש עשידיא
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 םוצ טמיטש סע ןוא טעװענַאלּפעגסױא ןוא ןטסָאמעגסיוא ,טכַארטעגכרוד
 | | | .רַאה

 זיא ,טָאטש רעשידיא סיואכרוד רעקיצנייא רעד וצ ןדיא יד ןופ עביל יד

 ןגייא ןַא יו שממ ביל יז טָאה ןעמ ,יז טרעטעגרַאפ ןעמ .רעשל ןיא רָאג

 יי ! דניק
 ךיז טבעל ץעגרע ךָאנ ואוו לייוו ,טשינ רעדנואוו ןייק רָאג זיא סע ןוא

 .עשידיא סָאד זיא ץעגרע ךָאנ ואוו ! ביבָא-לת ןיא יוװ ,יירפ ױזַא ןדיא םעד

 סיואכרוד רעקיצנייא רעד ןיא יוװ ,ט'מעטיַאב ןוא קַאמשעג ױזַא ןבעל

 | !טלעוו רעד ףיוא טָאטש רעשידיא

 םעד רעטנוא ןסַאג ערעביוז רע'ביבא-לת יד רעביא טריצַאּפש ריא זַא

 עיולב ןיא רדסכ ךיז טקיט סָאװ ,למיה לארשי-ץרא ןכייוו ןעיולב קיביײיא

 רןייפ ןסיורד ןופ ענייש יד ףיוא ט'שודיח'רַאפ טקוק ןוא ,ןרעיילש עכייוו

 ;רילָאק וצ רילָאק ןופ רעביא ךיז ןסיג סָאװ ,רעביטש עטרעיומעג עטצוּפַאב

 רעד ןיא ,ןליטס ענעדישרַאפ ןיא ,עסייוו-יינש ,ענירג-לעה ,עיולב-קיטכיל

 וצ ןענָאקלַאב עקיטכיל ,עטצוּפַאב ענייש טימ ,ערעדנַא ןוא ןפיש ןופ עמרָאפ

 -ץרא רענעדלָאג קיבײא רעד רעטנוא ךיז ןענימ עכלעוו ,סַאג טנָארפ רעד

 ןרערט ןוא ךס ַא דיירפ טימ טליפעגנָא ץרַאה רעייא טרעוו ,ןוז לארשי

 ! ןקוק רעירפ סָאוװ ףיוא טשינ רָאג טסייוו ריא . . .ןגיוא יד ןופ ךיז ןרַאּפש

 עטצופעגסיוא עכייר ןשיווצ טייהרע'רוכיש םוא ןעשזדנָאלב ןגיוא ערעייא

 עקיצילב ,ןעעפַאק עכייר ,ןענַארַאטסער עטצוּפעגסיױא ענייש ,ןעניזַאגַאמ

 ,ןקסָאיק עשיטָאטש עקיכעלייק ,ןדליש עשירטקעלע עקידנּפַאכרַאפ-גיוא

 ןבירשַאב ,ןשיפַא ענרעדַָאמ טסכעה טּפעלקעגסױא ןענייז סע עכלעוו ףיוא

 ענייש ,ןבַאטשכוב עשידיא עוװַארעשטוק עקיטנַאק ריפ טימ ןטייז עלַא ןופ

 ןוא ,סניזָאמיל עכייר ,סיסקעט ,ןענַאטעַאֿפ עכייוו ,ןסובָאטױא עסיורג

 טימ ! טָאטש רעשידיא רעיינ רעד ןיא זיא טרָאד קידעבעל יו ,ךַא ! ןשטנעמ

 טעז גנידצלַא שימייה יו ! סָאד ךיז טגעװַאב יז טייקכעלטנגוי ַא רַאפ סָאװ

 ! ןשטנעמ יד ,דייר יד ,ךַארּפש יד :סיוא טרָאד ךייא

 טליפ ריא לייוו .טרָאד ןבעל וצ םענייא ןדעי ייב קשח רעד זיא סיורג

 ,ךיז וצ ןגיוצעגוצ ןעמעלַא טָאה ביבָא-לת .רענעריובעג יינ ַא יו שממ ,טרָאד

 סעּפע טרָאד ךיז טבעל סע .הביבס רערעטיול ריא ןיא ןבעל וצ זיא טוג לייוו

 רָאג זיב זיא טרָאד ןבעל סָאד .ךעלטימעג ױזַא ,יירפ ױזַא ,גנירג ױזַא

 ַאזַא ,עלופסגנומיטש ַאזַא טרָאד זיא טפול יד ןוא ,קיברַאפ ,לופרילַאק
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 ,עטרַאצ ערעטיול עכלעזַא ןוא ,ערעפסָאמטַא עטרעטיילעג ַאזַא ,עלופסעביל

 ןוא ,ןטכַאנרַאפ עטקנייברַאפ ,עלופסגנומיטש ,עליטש ןוא ,געט עקידיירפ

 !ןעגנַאגרעטנוא ןוז עכעלרעה ,עכעלרעדנואוו

 ןענעק רעלטסניק .סעּפע ןטכַארטרַאפ וצ טרָאד גנירג רָאג זיב זיא סע

 רעלופסעביל ,עטרעטײלעג ַאזַא ןיא .ןָאטּפױא ךס ַא רָאג ביבָא-לת ןיא

 ַאזַא רעטנוא ןוא ,הביבס רעלופסגנומיטש ,רערעטיול ַאזַא ןיא ,ערעפסַאמטַא

 ריא ,גנירג ױזַא טרָאד ךיז טקנייד סע לייוו .ךיז טפַאש ,למיה ןעיולב קיביײא

 ןוא ןקנַאדעג עקידנריריּפסניא ,עכעלטנגוי עכלעזַא ןופ טשרעהַאב טרעוו

 ,ךייא טביוהרעד סָאװ ,ןעגנומיטש

 ןיא טָאטש עסיורג עדעי יו ,ןלַאטרַאװק ףיוא טלייטעגנייא זיא ביבָא-לת

 ןענייז ןוא ןעמענ עקיטרַאסיױרג עכיוה טימ ,עּפָארײא רעדָא ,עקירעמַא

 ,עשירַאגנוא ,עשיסור ,עשעשטייד ,עשיליוּפ :ןדיא רעטיול ןופ טנױאווַאב

 -- עשילַארטסױא ,עשי"נמית ,עשי'דרפס ,רערַאכוב ,רעדַאנַאק ,רענַאקירעמַא

 טימ ןעמַאזוצ ןוא ! ןדיא יילרע'לכ ןופ ןגיובנגער ַא שממ טרַאד טָאה ריא

 ױזַא -- ןדיא ליפיוו לייוו ! תונושל יילרע'לכ ןופ ןגיובנגער ַא -- ךיוא םעד

 ייז ,ןריובעג טרָאד ןרעוװ סָאװ רעבָא רעדניק יד רַאפרעד ... .תונושל ליפ

 !שיאערבעה :זיא סָאד ןוא ךַארּפש ןייא רָאנ ןיוש ןדער עלַא

 ןענייז ,ךיז ףיוא םורפ ןגָארט ביבָא-לת ןופ ןסַאג יד סָאװ ןעמענ יד ןוא

 רעשידיא רעד ןופ ןשטנעמ ערעזנוא ןופ ,עטס'בושח יד ןופ ,עטסנעש יד ןופ

 .רעיינ רעד ייס ןוא רעטלַא רעד ייס -- עטכישעג

 רעד ףיוא טָאטש עשידיא סיואכרוד עקיצנייא יד ,ביבָא-לת טָאה ךיוא

 עטמירַאב עליפ ןופ ןעמענ יד טימ ןסַאג עריא טרעַאב ,טלעװ

 ,סעה השמ :יװ ,ןעעדיא עלַאיצַאס ןופ רעדנירגַאב ,רעריפ ערענַאיצולַאוװער

 .ערעדנַא עליפ ךָאנ ןוא ,ןיקריס ,ווָאכָארָאב ,לַאסַאל דנַאנידרעפ

 יבר :יו ,עטכישעג רעשידיא רעטלַא רעד ןופ ענעי ייס ,עלַא יד טָא

 רעד :יװ ,עקידרעטעּפש יד ייס ,איבנה הנוי ,אביקע יבר ,יאחוי-ןב ןועמש

 רעד ,בוט-םש לעב רעד :עקידרעטעּפש ךָאנ יד ןוא ,יולה הדוהי ,ם"במר

 ,םעה:דחא ,לצרעה יו ,ןיוש זנוא וצ עטנעַאנ יד ייס ןוא ,ןואג רענליוו

 יד טָא -- םכילע-םולש ,ץרּפ ,םירפס רכומ עלעדנעמ ,ןַאמשירפ ,קילַאיב

 סיואכרוד רעקיצנייא רעד ןיא ןוקית רעייז ןגָארקעג ןבָאה ןעמַאזוצ עלַא

 ! טָאטש רעשידיא

 ריא טלגניר סע .חטש ריא ןיא ןיילַא םַאזנייא טשינ טייטש ביבָא-לת
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 סייווש טימ ,ןטקנוּפ עשידיא עקיטכיל ,ךעלטעטשרַאפ עיינ רעקילדנעצ םורַא

 ןוא םיסדרּפ עכייר טימ ,עטצנַאלּפַאב ןוא עטנירגַאב ,עטיובעגסיוא ימ ןוא

 ןכייוו ןעיולב קיביא םעד רעטנוא שילידיא ןענירג סָאװ ,רענטרעג-סנירג

 ןוא ךלימ ,ךַאלביטש עשיפרַָאד ,עסייוו ערעביוז טימ ,למיה לארשי ץרא

 -ץרא רענעדלָאג קיבײא רעד רעטנוא ךיז ןענימ עכלעוו ,ןטפַאשטריוורעניה

 עשידיא עקיזָאד יד סױרַא ןצָארּפש םורַא ןטייז עלַא ןופ .ןוז לארשי

 רעד וצ ףױרַא ייז ןקוק ןגיוא ערעייז ןיא שינעקנעב טימ .ךעלטעטשרָאפ

 ןרעייט ןוא םור ריא ריא ןעניגרַאפ ןוא טָאטש רעשידיא סיואכרוד רעקיצנייא

 ,טלעוו רערָאג רעד ןיא טגָארט יז סָאװ ,ןעמָאנ

 יז ,דנַאל ןופ רעפרעד ןוא טעטש ץלַא ןופ עמַאמ יד זיא ביבָא-לת לייוו

 ףיוא ךָאי ןצנַאג םעד טגָארט יז .בושי ןשידיא ןצנַאג םעד ןופ עטנירַאה יד זיא

 ,ערעּפָא ,רעטַאעט ,רוטלוק רַאפ :יז טגרָאז גנידצלַא רַאפ .דנַאל ןופ ךיז

 ןרַאפ ךיוא ןוא ןגָאלרַאפ ,ןלַאנרושז ,ןגנוטייצ ,רעכיב ,ןטרעצנָאק עשינָאפמיס

 יז ,רעשל ןיא זיא ,בושי םעד ףיוא סולפנייא ריא .בושי ןצנַאג םענופ טנוזעג

 וצ וצ ךיז טרעה ,םילשורי ןיא גנוריגער יד ךיוא .גנידצלַא רַאפ ןָאט םעד טיג

 ,טרָאװ ַא ןריא

 קעװַא גנַאל וצ רעבָא .דנַאל ןרעביא ןריצַאּפש עטפָא טכַאמעג בָאה ךיא

 ןעמ יו ,ןעמוקַאב ביל יז בָאה ךיא .טנעקעג טשינ ךיא בָאה ,ביבָא-לת ןופ ןייז

 טימ גונעג ןקיטעזנַא טנעקעג טשינ רָאג ךיז בָאה ךיא ! לדיימ ַא ביל טמוקַאב

 ץלַא ,ןלַאװק עסיז עריא ןופ ןעקנורטעג טשינ בָאה ךיא ליפיוו לייוו .ריא

 ןוא גנולייה ַא ריא ןיא ןענופעג בָאה ךיא לייוו .טסולגעג ךיא בָאה ךָאנ רעמ

 זיא סָאװ ,ץרַאה שידיא טעדנואוורַאפ ןיימ רַאפ טסיירט ענעטלעז רָאג זיב

 ,..ןייּפ ןוא ןדייל עשידיא ןופ ,תורצ עשידיא ןופ ּפיז ַא יו טרעכעלעגכרוד

 ! טָאטש עשידיא סיואכרוד עקיצנייא ןיימ ,ביבָא-לת

 | .סעלעשזדנַא-סָאל ,1936 ,3 לירּפַא ,"גנוטייצ-סקלָאפ,
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 רעטַאעט "ףעטרַא, ןיא ךוזַאּב ַא

 ,"עניב רעשידיא רעד ןופ ןטייקכילנעזרעּפ עשידיא עטמירַאב טימ

 סָאד ."טלעוו עשידיא, יד רַאפ לעיצעּפס טציא ביירש ךיא עכלעוו

 ,עסעיּפ רעיינ רעד ןגעוו ןוא "ףעטרַא, ןגעוו ןבירשעג ךיז םתס זיא לקיטרַא

 ,ףיוא טציא טריפ "ףעטרַא, עכלעוו

 רעד רָאנ טשינ זיא "ףעטרַא,; רעד זַא ,ןרעוו טָאזעג ָאד ףרַאד סע

 רעד רָאנ .עקירעמַא ןיא רעטַאעט טסנוק רעטעברַא רעשידיא רעקיצנייא

 .ללכב טציא קרָאי וינ ןיא רעטַאעט טסנוק רעשידיא רעקיצנייא

 ןופ ץַאלּפ םענערָאװעג:קידײל םעד טציא סיוא טליפ "ףעטרַא, רעד

 ץַאלּפ םענערָאוועג-קידייל םעד ךיוא ןוא רעטַאעט טסנוק ס'צרַאוװש סירָאמ

 ןקירָאיַארַאפ םעד טָאה ווָאלוב ףסוי עכלעוו ,עּפורט-לבמַאסנַא רעד ןופ

 | ,טרעדנירגעג ןָאזעס

 רעייז טימ ןייגנָא טנעקעג טשינ ןבָאה ,ווָאלוב יא ,ץרַאוװש יא ,עדייב

 -- ווַאלוב ןוא ,עּפָאריײא ןיא ץרַאוװש -- םורַא טציא ןערעדנַאװ ןוא טעברַא

 | ,עקירעמַא:טוַאס ןיא

 רעטסנרע רעקיצנייא רעד ןבילבעג םורַא ױזַא זיא ,ָאזלַא ,ףעטרַא רעד

 ,טסנוק טימ ּפָא ךיז טיג רעכלעוו ,קרָאי-וינ ןיא רעטַאעט

 ןייז .ןדיא ןשיווצ ייס ,ייוודָארב ףיוא ייס ,ןעמָאנ ַא ןפַאשעג ךיז טָאה רע

 יו טוג ױזַא ,ץנעגילעטניא רעשידיא רעד ייב ןעמונעגסיוא טָאה ןליּפש

 ןפלעה ןוא "ףעטרַא , םעד ןציטש עכלעוו ,זסַאמ עשידיא עטיירב יד ןשיווצ

 ,טעברַא רעשירעלטסניק ןייז טימ ןײגנָא ןענעק לָאז רֶע זַא ,םיא

 רע'בושח ַא רָאנ ,זנוא ייב רעמ דניק-ףיטש ןייק טשינ זיא "ףעטרַא , רעד

 עשידיא רעסיורג רעד ןופ ןבעל ןלערוטלוק ןשידיא םעד ןיא גייווצ-רוטלוק

 :עלָארּפ עשידיא יד טּפױהרעביא ןוא ,עמַארד עשידיא יד ,רוטַארעטיל

 ךילטנעגייא ךָאד זיא סָאד לייוו .עמַארד עשידיא יד ,רוטַארעטיל עשירַאט

 געוו םעד טָא ףיוא .טנכייצעגנָא ךיז רַאפ טָאה ףעטרַא רעד סָאװ ,געוו רעד

 ץנעטסיזקע עצנַאג ןייז ףעטרַא רעד טיוב געוו םעד טָא ףיוא ןוא ,רֶע טייג

 ,ןגלָאפרעד עשירעלטסניק ענייז ןוא

 ןעוו טָאה ףעטרַא רעד סָאװ ,גלָאפרעד רעשירעלטסניק רעטסערג רעד

 סויוורעטניא , עירעס ןיימ ןיא ןיירַא טשינ טייג לקיטרַא עקיזָאד סָא דך
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 רעד טָא ."ןעטורקער , טימ ןָאזעס רעקירָאיַארַאפ רעד ןעוועג זיא ,טַאהעג ָאי

 ןייז ףיוא ףעטרַא םעד טלעטשעגקעװַא סע טָאה ,לקַאטקעּפס רעלופטכַארּפ

 רעד ןיא טציא טמענרַאפ רע ןכלעוו ,ץַאלּפ ןטנידרַאפ ןוא ךיוה ןשירעלטסניק

 ,ללכב טלעוו רעטַאעט ןוא רעשידיא

 יד ןופ ןגיוא יד ןגיוצעגוצ טָאה לקַאטקעּפס רענעטנַאילירב רעד

 טשינרָאג ךיז טָאה עסערּפ עשילגנע יד .ייוודָארב ףיוא רעלטסניק עטסערג

 רעד ןוא לקַאטקעּפס ןלופרילָאק םעד ןופ גנונעג ןבױלּפָא טנעקעג

 ןשינָאמרַאה םעד ןופ ךיוא ןוא רעדיינש ַאנעב ןופ ישזער רעלופטכַארּפ

 עדלָאג :יוװ .ןרָאיטקַא ענלצנייא ןופ ןוא לבמַאסנַא-ףעטרַא םענופ ןליּפש

 ךָאנ ןוא רעמיר אבויל ,ןַאמדירפ .מ ,יקסנַאשטילעוװ .י ,ןיוועל .ס ,רעלזַאר

 .ערעדנַא עליפ

 טָאה 'סמייט קרָאיינ; יד יווװ גנוטייצ עכילטרָאװטנַארַאפ ַאזַא

 ןגעוו ןוא "ןטורקער, ןגעוו לקיטרַא ןטרעטסײגַאב ןלעיצעּפס ַא טקורדעגּפָא

 סָאד ןוא .ןבַאגסיוא-גָאטנוז עריא ןופ רענייא ןיא וויטקעלָאק-ףעטרַא םעד

 ןסיוו ריא טפרַאד ,"סמייט , יד םורָאװ .ףעטרַא ןרַאפ ךס ַא רָאג טניימעג טָאה

 טלעוו רעד ןיא םתס ךיז טפרַאװ סָאװ ,ןעגנוטייצ ענעי ןופ טשינ זיא ,ןייז

 -גָאטנוז ַא ףיוא ןגָאז סע ןעמ געמ סרעדנוזַאב .ןעלקיטרַא טימ ןײרַא

 ,"סמייט , רעד ןופ עבַאגסיוא

 ,סױא-טכַאנ ,ןייא-טכַאנ ןרָאװעג טליּפשעג ףעטרַא ןופ זיא "ןטורקער,

 .ןעז ןעמוקעג סע ןשטנעמ עשירפ ןופ םָארטש רעיינ ַא טָאה לָאמ סעדעי ןוא

 בָאה ןײלַא ךיא .לָאמ יירד וצ ןוא ייווצ וצ ןעזעג "ןטורקער, ןבָאה עקינייא

 עטפַאהרעטסומ ַא ןעוועג זיא סָאד ,לָאמ ףניפ עצנַאג ַא ןעזעג "ןטורקער,

 | ,ליּפשיוש ןוא ישזער ןופ לקַאטקעּפס

 ,שטנַאה, טסייה .ףיוא טציא טריפ ףעטרַא רעד סָאװ עסעיּפ עיינ יד

 זיא סע .ןלעפעג ןעמעלַא טעװ סָאװ ,עסעיּפ ַא זיא סע ."לוָאשזד ןוא שטנַאּפ

 יז ןעמוק רָאנ טפרַאד ריא .ץלַא ריא ןיא ןַארַאפ זיא סע ,עסעיּפ "כוט לכמ, ַא

 לָאמַא טָאה טירטס ןעלע עקידניז יד יו עניב רעד ףיוא ךייא טזייוו ןעמ .ןעז

 טימ ,דייס-טסיא רעד ףיוא ןבעל ןשידיא ןקילָאמַא םענופ דליב ַא ,ןעזעגסיוא

 ןוא ןּפיט עניב רעד ףיוא ךיז רַאפ טעז ריא ,קירוצ רָאי קיצרעפ-קיסיירד ַא

 טנייה ךיוא ייז ריא טנעק ,ןכוז טוג טעוו ריא זַא סָאװ ,עניױזַא ןטלַאטשעג

 .ןעניפעג

 ןענייז ,ייוודָארב ןופ סעקטוטיטסַארּפ עקיטנייה יד זַא ,ךיז טייטש רַאפ
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 -לדער ןוא סנשיטילַָאּפ עקיטנייה יד ןוא .טירטס ןעלע ןופ לָאמַא יו ,יד טשינ

 לָאמַא יד יוו שרעדנַא לסיב שביה ַא ןענייז ,סרעיָאל ןוא סעשזדָאשזד ,רעריפ

 טָאה ,ץינרָא לעומעס ,ךוב ןופ רעביירש רעד עכלעוו ,דייס-טסיא רעד ןופ

 | ,ךוב ןייז ןיא טרעדלישעג ייז ןוא טנעקעג

 סָאד .טרעדנעעג טשינ ךַאז ןייק טלַאמעד טניז ךיז טָאה רעבָא ךות ןיא

 טשינ ריא טכַאמ ,לדיילק רעדנַא ןַא טגָארט עקטוטיטסַארּפ עקיטנייה יד סָאװ

 -יטסָארּפ עקיבלעז יד ץלַא זיא יז .עקטוטיטסַארּפ סיוא רַאפ ןגעווטסעדנופ

 רעדנַא ןַא טגָארט יז סָאוװ דיישרעטנוא ןקיצנייא םעד טימ רָאנ ,עקטוט

 .לדיילק
 ןוא סעשזדָאשזד ,רעריפ:-לדער ןוא סנשיטילָאּפ עקיטנייה יד ןוא

 יד ,ךיז טייטשרָאפ ,ןענייז ,ןרעדעפ ןיא ךייא רַאפ ךיז ןצוּפ עכלעוו ,סרעיָאל

 יד סָאו דיישרעטנוא ןקיצנייא םעד טימ רָאנ ,לָאמַא ןופ יד יוו עקיבלעז

 רעמ ןגָאמרַאפ ןוא טעדליבעג רעמ ןענייז ,ןָאטעגנָא רענעש ןעייג עקיטנייה

 ,טײקטריניפַאר עטמַאדרַאפ

 ,לָאמַא יו ץלַא זיא רעטייוו רעבָא

 רעכיוה ַא ןוא עיציבמַא רעכילנעזרעּפ בילוצ ןוא קיטילָאּפ בילוצ

 ןקידלושמוא ןַא ןלייטרוארַאפ לָאז'מ זַא ןריסַאּפ טנייה ךיוא ןעק ,ערעירַאק

 ןָאזירּפ ןיא ןקישרַאפ םענייא לָאזמ רעדָא ,רעשט-קירטקעלע םוצ ןשטנעמ

 סָאד רָאנ ביוא ,טכַארטעגסיױא םיא ףיוא טָאה'מ סָאװ לובלב ַא בילוצ ןײרַא

 ןעק סָאד ביוא רעדָא ,טמַא ןרעכעה ַא וצ ןרעוו טלייוורעד ףיוא לטימ ַא זיא

 רעדָא ,ןצעזפיורַא ;ןייּפמַאק ןשיטילָאּפ ַא ןרעטש -- טרעקרַאפ רעדָא ,ןפלעה

 ...רענגעק ןשיטילַאּפ ַא ןפרַאוװמוא

 ךיז ןלעוו ייז ,טלעוו רעד ןיא גנידצלַא ךילנייוועג ןעוט סנשיטילָאּפ

 רעד וצ ןריפ ןעק סָאד רָאנ ביוא ,לטימ ןייק רַאפ ןלעטשּפָא טשינ

 .,..טמַא ןרעכעה ַא רַאפ שטנעמ ַא ןרעייז ןופ גנולייוורעד

 ,ביױא .טמַא ןסיוועג ַא ןטלַאהנָא ןלעוװו טימ ךיוא זיא עקיבלעז סָאד

 רעדָא ,רעטכיר םעד ןדָאש ןעגניירב ןעק לייטרוא רעסיוועג ַא ,ןגָאז רימָאל

 רעדיוו ביוא .ןזייוקירוצ ליײיטרוא םעד ןעז ןעמ ףרַאד ,ײטרַאּפ רעד

 ןעמ זַא ,ןעז ןוא ןקיטעטשַאב רעמ ךָאנ לייטרוא םעד ןעמ ףרַאד ,טרעקרַאפ

 .ןריפכרוד רעכיג סָאװ םיא לָאז

 .ןיוש ןוא סָאד זיא ױזַא טָא

 ןופ טסנידרַאפ רעקיצנייא רעד זַא ,ליואוו טוג ץנַאג ןסייוו עלַא רימ
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 סָאװ ,שזדילוק ןיולַאק .רמ ,טנעדיזערּפ םענעברָאטשרַאפ סקע-סקע רעזנוא

 ןוא טענדיזערּפ-סייוו סלַא טשרעוצ גנולייוורעד ןייז וצ טריפעג טָאה

 זיא רע תעב סָאװ :סָאד ןעוועג זיא ,עקירעמַא ןופ טנעדיזערּפ ךָאנרעד

 וצ טרָאד ןפלָאהעג רע טָאה ,טייטס שטעסושטַאסַאמ ןופ רָאנרעװָאג ןעוועג

 ,ןָאטסָאב ןיא קײרטס:סילָאּפ ןסיורג םעד ןכערבעצ

 רענַאקירעמַא יד ןיא ןלעטשוצניײרַא טשינ ךיז ןעמ טמעש סָאד ןוא

 ,טעטסעיַאמ ןייז דצמ וטפיוא ןקיטכיוו רעייז ןוא ןסיורג ַא סלַא ,רעכיב-לוקס

 - רעטעּפש ןוא שטעסושטַאאסַאמ ןופ רָאנרעװַָאג םענעזעוועג םעד

 .עקירעמַא ןופ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ טנעדיזערּפ

 ןטלַאּפש ןזָאל ןופ ,רעכערב-קיירטס ַא ןייז ןופ סָאד זיא טייוו יוו ןוא

 םוצ ןשטנעמ ןקידלושמוא ןַא ןליײטרוארַאפ וצ זיב ,ּפעק עשישטנעמ

 ןרעכעה ַא רַאפ גנולייורעד רעד וצ טריפ סָאד ןעוו רעשט-קירטקעלע

 ? טמַא

 ןַא טלייטרוארַאפ סָאװ רענעי ןוא ,רעכערב-קיירטס ַא זיא ריִמ ייב

 יז עטכַארַאפ ךיא .עבלעז סָאד טקנוּפ ,טיוט םוצ ןשטנעמ ןקידלושמוא

 . . .ןדייב

 ןוא טריפעגפיוא ףעטרַא םענופ טרעוו ."לואשזד ןוא שטנַאּפ ,שטנָאח,

 ןופ טריזיטַאמַארד ךַאז יד טָאה רעװַאפ-רעװַאכ .טנכייצעגסיוא טליּפשעג

 יד .שילגנע ףיוא ןרָאװעג ןבירשעג הליחתכל זיא ךוב סָאד לייוו .ןשילגנע

 רעד ,רעדיינש ָאנעב ןוא .ענעגנולעג ַא ,גנוניימ ןיימ ךָאנ זיא עיצַאזיטַאמַארד

 רע ,ישזער רענייפ ןייז טימ סיוא ָאד ךיוא ךיז טנכייצ ,ףעטרַא ןופ רָאסישזער

 ,לעקַאטקעּפס ןקידעבעל ,ןלופרילָאק ץנַאג ַא ןפַאשעג טָאה

 ַא זיא ,"טירטס ןעלע , עניב רעד ףיוא ךייא טזייוו עכלעוו ,ענעצס יד ןוא

 ,טעברַא עשירָאסישזער עטוג ךס ַא ריא ןיא טגיל סע .ענעגנולעג טסכעה

 טימ טרינַאמרַאה טנכייצעגסיוא טָאה לבמַאסנַא-ףעטרַא םענופ ןליּפש סָאד

 ,עיצַארָאקעד רעלופטכַארּפ ס'ווַארַאטַאלַאז .מ טימ וא ישזער רעד

 ןענעכייצ עכלעוו ,יד ןענָאמרעד עייר רעטשרע רעד ןיא ָאד ליוו ךיא

 אבויל ,ןײטשדלָאג .מ :ןענייז ייז -- ןליּפש רעייז טימ סיוא רעדנוזַאב ךיז

 עטסנעעזעגנָא יד ןופ ענייא ,רעלזָאר עדלָאג ,יקסנַאשטילעוװ ,רעמיר

 ריא טימ םלוע םייב סיוא קרַאטש טמענ יז ,ףעטרַא ןופ סנירעליּפשיוש

 יז ,עסירטקַא עכילטנגנוי ַא ,טורד הניד ,ןיוועל .ס ,רענישַאגַאנ .ש ,ןליּפש

 .ל ,ןהָאק .א ,אנירדַאט .ט ,ןַאמדירפ .מ ,דַאבַאב .א .טוג רעייז ריא ךרוד טריפ
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 ןקרַאטש ןרעדנוזַאב ַא .דלעפסינַא .ס ןוא ץיװַארָאה .א רעדנעב ,ךַאליירפ

 ןעמעוו ,גרעברעבליז הרש עסירטקַא יד טכַאמעג רימ ףיוא טָאה קורדנייא

 זיא טליּפש יז סָאװ לעטע ןופ עלָאר יד .ןליּפש לָאמ ןטשרע םוצ עז ךיא

 עטבַאגַאב ַא עניב רעד ףיוא ךיז רַאפ טעז ריא רעבָא ,עניילק ץנאג ַא וליפא

 ,רעליּפשיוש

 ,עיפלעדַאליפ ,1936 ,6 .ינַאי ,"טלעוו עשידיא,

 ןילרעּב גניווריוא

 גָאטנרױבעג ןט75 ןייז וצ

 עשידיא רעקרָאי-וינ עקילָאמַא יד .בר-ךלהמ ַא טגיל דיַאס-טסיא

 רעשידיא רעקרָאי-וינ רעקיטנייה רעד ןוא רעקילָאמַא רעד ןשיוו ש

 ,רוטלוק רעשידיא ,ןבעל רעשידיא טימ טזיורבעג טָאה דיַאס-טסיא

 -רעכיב ןוא -םירפס ,ןגַאלרַאפ ,סרעטַאעט ,ןעגנוגעווַאב ,רוטַארעטיל

 עשירַארעטיל ,ןלַאנרושז עשירַארעטיל ,ןעגנוטייצ ,סעיצקַאדער ,ןטפעשעג

 ,סעּפורג:רעביירש ענעדישרַאפ ,ןעעפַאק

 רעקרָאי-וינ רעקילָאמַא רעד ןופ ףוצרּפ רעקיטסייג רעד יו טקנוּפ ןוא

 ךיז ןעזסיוא רעשיזיפ ריא ךיוא טָאה ױזַא ,ןטיבעג ךיז טָאה דיַאס-טסיא

 עטקירדעגנעמַאזוצ ,ערעטצניפ ,עיורג עקילָאמַא יד ןופ ךס ַא .ןטיבעג

 טָאה טרָא רעייז ףיוא ןוא ןרָאװעג ןסירעגּפָארַא ןענייז רעביטש-טנעמענעט

 ןעמ טָאה טעטש עצנַאג -- רעזײה-טנעמטרַאּפַא עקיזיר טלעטשעגפיוא ןעמ

 ,טירטס דנערג וצ זיב ,רעוויר-טסיא םענופ קידנבױהנָא ,טיובעגפיוא טרָאד

 -וינ עקילָאמַא יד ןענעקרעד וצ טעמכ רעמ טשינ זיא סע .יעוודָארב טסיא

 ,דיַאס-טסיא רעשידיא רעקרָאי

 רעד ןגעוו ייס ןוא רעקילָאמַא רעד ןגעוו ייס לָאז ןעמ סָאו רעבָא

 סנייא ,ןביירש ןוא ןגָאז טשינ דיַאס-טסיא רעשידיא רעקרָאי-וינ רעקיטנייה

 ןעלצרַאװ עפיט ןגָאלשעג -- ! ןטיבעג ךס ַא ףיוא ןוא -- טָאה יז :רָאלק זיא

 םענימעגלַא םעניא ןה ןוא ןבעל ןשידיא רענַאקירעמַא םעניא ןה

 ,רוטַארעטיל רעד ןיא ןעניפעג ןעלצרָאװ עריא טעוו ריא .ןבעל רענַאקירעמַא
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 ,ןשירעלטסניק ןיא ,רוטּפלוקס ,ײרעלַאמ ,קיזומ ,םליפ ,רעטַאעט

 ,דנַאל ןופ ןבעל ןשיטילַאּפ ןוא ןשימָאנָאקע ,ןלַאיצָאס ,ןכעלטפַאשלעזעג

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא דיַאס-טסיא עשידיא רעקרָאי-וינ עקילָאמַא יד
 ,גנַאל ךָאנ טעוו העּפשה ריא ,עקירעמַא ןופ ןּפָאקסָאדײלַאק עטסקיברַאפ
 ןלערוטלוק ןפיוא רקיע רעד -- ןטיבעג ךס ַא רָאג ףיוא ןקיטלעוועג גנַאל

 : .דלעפ
 -וינ רעקילָאמַא רעד ןופ ןלייצרעד ךס ַא רָאג טנעקעג טלָאװ ךיא

 ךיז רַאפ עמעט ערעדנוזַאב ַא זיא סָאד רעבָא ,דיַאס-טסיא רעשידיא רעקרָאי

 | ! עמעט עקיטכיוו ןוא עסיורג ַא --

 ףיוא ,רעקיטכיר -- טיבעג ןייא ףיוא רָאנ ןלעטשּפָא ךיז ךיא לעוװ ָאד
 -וינ רעקילָאמַא רעד וצ תוכייש עטנעָאנ רָאג ַא טָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןייא
 ! ןילרעב גניווריוא זיא ןעמָאנ ןייז :דיַאס-טסיא רעשידיא רעקרָאי

 ,קיזומ ןייז ןופ טייקלעניגירָא רעד ןיא ןע'נילרעב גניווריוא טשינ טכוז
 ןשינילרעב גניווריוא םעניא םיא טכוז ;ןעניפעג טשינ טרָאד םיא טעוװ ריא
 ,ץכערק ןלַאטנעמיטנעס ,שטיינק ןשיטסירעטקַארַאכ ,ליטס ןטעברַאעגסיױא

 עטס'טושּפ עמַאס יד ןיא ןוא ,ןָאט ןשיטסירעטקַארַאכ ןכַאפנייא ןיא
 לסילש רעד טגיל ַאד ;ןעניפעג םיא ריא טעוװ ָאד ."סקיריל, עטס'טושּפבש

 ןשילַאקיזומ -- ! ןסיורג שוריפב ,ָאי -- ןסיורג ס'נילרעב גניווריוא וצ ייס

 ,טייקכעלנעזרעּפ ןייז וצ ייס ,טנַאלַאט םענעריובעג

 ןענעק וצ טנַאלַאט ןשילַאקיזומ ןסיורג ַא ןבָאה שוריפב ףרַאד ןעמ
 ןרעוו ןלָאז יז זַא ,ןפוא ַאזַא ףיוא ןויטָאמ "עדמערפ, ןעיידרַאפ ןוא ןעייקוצ
 ןוא רענעק-קיזומ טשינ רעד-טָא ןזיװַאב קיצנוק סע טָאה סע יו ,"ענעגייא,
 ! רענעייל-ןטָאנ טשינ

 ןיימ ןביירש טצעזעגקעווַא ךיז ךיא בָאה "לקניוו-קוק, ָא-םעד-טָא ןופ
 ןרָאװעג ןריובעג זיא רע) לבוי ןט-75 ס'נילרעב גניווריוא דובכל ייסע עצרוק
 ! תועדה-לכל לבוי רעטנידרַאפ-שוריפב ַא -- (1888 ,יַאמ ןט11 םעד

 -זָאנ ,סרעטעּפשּפָא ,סרעכַאלסיױא עלַא יד ןפלעה טשינרָאג טעװ סע
 םעד טמענרַאפ ןילרעב גניווריוא :סרעדערַאב ןוא סרעקיניצ ,סרעיירד
 ! קיזומ רערעלוּפָאּפ רענַאקירעמַא רעד ןיא ןָא-ןביוא

 ,טנרעלעג טשינ לָאמנייק טָאה ןילרעב גניווריוא סָאװ ,ןײלַא טקַאפ רעד
 ןייק ןענעייל טשינ וליפַא ןעק רע ןוא קיזומ ןייק טרידוטש טשינ לָאמנייק

 ןוא לָאמַאכָאנ ,קירוצ גנַאל טשינ טשרע ָאד טָאה ןײלַא רע יװ ,ןטָאנ
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 זיא סָאװ) ויוורעטניא ןַא ןיא הדעו:םע לכ ינפב טרעלקרעד ,לָאמַאכָאנ

 -וינ , רעד ןיא רעדָא ,"סמייט קרָאי-וינ, רעד ןיא ,ךיז טכַאד ,טקורדעג ןעוועג

 ןײלַא טקַאפ רעד-טָא -- (ןענַאמרעד טשינ ךיז ןעק ךיא ,"טסָאּפ קרָאי

 :לָאמ ןטסטנזיוט םוצ --- ייס ןוא ,זיא ןילרעב גניווריוא רעוו ייס טזייווַאב

 ! טײדַאב טנַאלַאט רענעריובעג סָאװ

 ןייז ןיירַא טפור רע ? קיזומ ןייז רע טביירש טרָאפ עשז:ױזַא יו

 יד רָאפ םיא רַאפ טגניז רע ,טסיפַארגָאנעטס-רַאטערקעס ןשילַאקיזומ

 ,טנכייצרַאפ רע ןוא עידָאלעמ

 ןייק ןענעייל טשינ וליפַא ןעק ןוא קיזומ ןייק טשינ ןעק ןילרעב גניווריוא

 -קיזומ עסיורג ,סרָאטיזַאּפמָאק עטרידוטשעגסיוא ןטלָאװ סָאװ רעבָא ! ןטָאנ

 ןבײרשנַא ןענעק רַאפ ןבעגעגקעװַא טשינ סרעסערפ-ןטָאנ ןוא סרענעק

 סעלב דַאג, :דיל עקיצנייא סָאד-טָא ,עיציזַאּפמָאק ענייא יד-טָא זיולב

 ! "ַאקירעמַא

 עטשרע יד זַא ,ןזייוונַא גנירג ןשינעטנעק ערעייא טימ טעוװ ריא ,תמא

 רעד ןופ ןעמַאטש "ַאקירעמַא סעלב דַאג, וצ עידָאלעמ רעד ןופ רענעט רָאּפ

 רֶעבָא ! קיטכיר ."ינַארכ ַאירַאצ עשַאב, :ןמיה ןשירַאצ-שיסור םוצ קיזומ

 זיא עקירעביא סָאד -- ,רענעט רָאּפ עטשרע יד יו רעמ טשינ עקַאט

 !ש"נילרעב גניווריוא :סיואכרוד -- סרָאטיזַאּפמָאק םעד ןיוש ןצנַאגניא

 ןייק ןעוועג טשינ טלָאװ ןילרעב גניווריוא ןעוו זַא ,ןייז רעייז ןעק סע

 ןופ) עשיאייּפָאריײא-חרזמ ןופ ןוז ןייק ןעוועג טשינ טלָאװ רע ןעוו ןוא ,דיא

 זיא רע ןעמעוו טימ ,ןרעטלע עשיטנַארגימיא-שידיא (! דנַאלסור-םורד

 רעטסגניא רעד ,רָאי ףניפ ןופ רעטלע ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ןעמַאזוצ

 רעד ףיוא טצעזַאב ךיז ןוא ןרָאּפרַאפ טשינ טלָאװ ןוא ,רעדניק טכַא ןופ

 ,ןייז רעייז ןעק -- ,דיַאס-טסיא רעשידיא רעקרָאי-וינ רעטכידעג רעקילָאמַא

 ערעדנָא טימ ןביוהעגנָא דיל ענערָאװעג:טמירַאב ןייז רשפא טלָאװ רע זַא

 .רענעט

 ןופ רָאנ ָאקווד טשינ ןוא ,רענַאקירעמַא ןַא ןעוו זַא ,רעכיז ןיב ךיא |

 -וינ ַא וליפָא רָאנ ,ַאקסַארבענ רעדָא ַאװָאייא ןופ ,ַאנָאזירַא רעדָא סַאסקעט

 עשיאעּפָאריײא ןוא עּפָארײא טימ רעטנעענ זיא סָאװ ,רענַאקירעמַא רעקרָאי

 סעלב דַאג, יוװ דיל ַאזַא וצ קיזומ ןביירש טצעזעג ךיז טלָאװ ,ןשטנעמ

 טימ ,רענעט רָאּפ יד:טָא טימ ןביוהעגנָא טשינ לָאמנייק רע טלַאװ ,"ַאקירעמַא

 .ןילרעב גניווריוא ןביוהעגנָא טָאה סע עכלעוו
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 גניווריוא טשינ ,רערעדנַא ןַא ןעוו זַא ,ליפעג ַא ךיא בָאה "סעּפע , רעבָא

 טשינ לָאמנייק סע טלָאװ ,דיל םעד וצ קיזומ יד ןבירשעגנָא טלָאװ ,ןילרעב

 ךָאנ ןמיה רעטייווצ רעד טשינ רעיש -- גלָאפרעד רעסיורג ַאזַא ןרָאװעג

 ! ענמיה רעלעיציפָא רענַאקירעמַא רעד

 רענַאקירעמַא-ןב ,רענַאקירעמַא םוש ןייק ? סָאװרַאפ ריא טסייוו ןוא

 טימ ןוא תולעּפתה רעפיט ַאזַא ןיא ןלַאפנײרַא טשינ ןפוא-ןיאב ןעק ,וליפַא

 שטנעב טָאג, :ןעגניזסיוא קיד'תוחול רעייפ ןוא ןערב ןשידיסח ליפ ױזַא

 ןרעדָא סנעמעוו ןיא ,דיא ַא ןעק סָאד יו ,*! יז ץישַאב וא טיהַאב ! עקירעמַא

 ,ןעגנוגלָאפרַאפ תורוד רעטרעדנוה ןופ געוו:רעריטרַאמ רעד טסילפ סע

 ,סעיצַאנימירקסיד ןוא ןעמַארגָאּפ

 זיולב טשינ "ַאקירעמַא סעלב דַאג, ףיוא טלעטשעגּפָא ָאד ךיז בָאה ךיא

 בילוצ ךיוא רָאנ ,"קרעוו-ןיורק, ס'נילרעב גניווריוא זיא סָאד לייוו ,רַאפרעד

 ץרעווש טכַארבעגנײרַא ןיוש טציא זיב טָאה דיל עקיזָאד סָאד סָאװ ,םעד

 קיצרַאהטיײירב טָאה רָאטיזַאּפמָאק רעד סָאװ ,רעלָאד רעטנזיוט רעטרעדנוה

 .ךעלדיימ ןוא ךעלגניא ,"סטוַאקס , רענַאקירעמַא יד וצ טקניישעגקעװַא

 ַא ךַאנ ןגעוו ןענַאמרעד ךיוא ָאד ךיא ליוו ,ייברעד ןיוש טלַאה ךיא זַא ןוא

 ,ןילרעב גניווריוא ןופ הנתמ רעקיצרַאהטיירב רעמ ךָאנ ןוא רערעסערג ליפ

 ןוא יעוודָארב ףיוא זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ טייצ רעד ןיא

 ןייז ןרָאװעג טליּפשעג גלָאפרעד סיורג טימ עקירעמַא ץנַאג רעביא

 ףיוא טיובעג ןעוועג זיא סָאװ ,ימרַא יהד זיא סיהד , ,עטערעּפָא עשילַאקיזומ

 רעד תעב ךָאנ ןבירשעגנָא טַאהעג טָאה רע סָאװ ,דיל רעלוּפָאּפ ַא סנייז

 רענַאקירעמַא רעד ןיא טַאדלָאס ַא קידנעייז -- המחלמ-טלעוו רעטשרע

 ,רעלָאד ןָאילימ ןעצ םורַא טכַארבעגנײרַא טָאה ליּפש עקיזָאד סָאד .ײמרַא

 רענַאקירעמַא רעד טקניישעגקעװַא טלעג עצנַאג סָאד טָאה רבחמ רעד ןוא

 | ! "דנַאפ-ףילער , ןרַאפ ײמרַא

 זיא ןעמָאנ רעשידיא סעמעוו ,ןילרעב גניווריוא יו טקנוּפ זיא סע

 ַא ןופ ןרעטלע עשיטנַארגימיא-שידיא ענעמוקעגרעבירַא ןופ ןוז רעד ,לארשי

 רעד ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ןילייב השמ ןסייהעג טָאה סָאװ ,ןזח ַא ןטַאט

 ייווצ יד-טָא ךרוד ,טלָאװעג יו שרעדנַא טשינ טָאה ,ןעמָאנ רעלעניגירָא

 ענייז ןוא רע יו םעדכָאנ ,דנַאל םעד ןלָאצַאב "סעּפע , טימ ,תונתמ עסיורג

 ןוא ,ענייז יו ,ןרעטלע עשידיא ערעדנַא ןענָאילימ ךָאנ ןוא ,ןרעטלע עשידיא

 ,החונמ-םוקמ ַא ןענופעג ָאד ןבָאה ,רעדניק ערעייז
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 ,עקירעמַא וצ "טלָאצעג , טָאה ןילרעב גניווריוא סָאװ ,"זניצ , רעד רעבָא

 עכעלטע עשּפיה עטנַאק ןייז ףיוא טָאה רע :רעסערג ךס ַא סיוא ךיז טגייל

 יַא וַאה ,ָא, ,"דנעב םיַאטגער סרעדנַאסקעלַא, :יוו ,רעדיל עכיירגלָאפרעד

 ,ידָאלעמ יע קיַאל זיא לריוג יטירּפ יע , ,"גנינרָאמ יהד ןיא ּפַא טעג וט טיעה

 טיַאהוו , ,"דיערַאּפ רעטסיא ,, ,"סיַאקס ויולב , ,"ייבעלַאל ןעשַָאר , ,"ןָאלע לָא,

 ןײגסױרַא טשינ לָאמנייק ןלעוו סָאװ ,"קיזוימ טיהוו טיא יעס , ,"סעמטסירק

 ןרעלוּפָאּפ םעניא ןביילברַאפ קידנעטש ףיוא ןלעוװ ןוא "עדָאמ , רעד ןופ

 ,רַאוטרעּפער-גנַאזעג רענַאקירעמַא

 רעשילַאקיזומ רעטנָאמרעד-רעירפ רעד ץוחַא ,טָאה ןילרעב גניווריוא

 ערעדנַא ךָאנ ןבירשעג ךיוא ,'ימרַא יהד זיא סיהד, עטערעּפָא

 יהד , ,"סעשטריוּפ ַאנַאיגיאול , :יוו ,סעטערעּפָא עשילַאקיזומ עכיירגלָאפרעד

 ."קיזוימ יד סיעּפ , ,"רישט סדנעזוַאט זע, ,"סטַאנָאקָאק

 קיזומ ס'נילרעב גניווריוא ןופ ,טקרעמַאב ןיוש יוװ ,גלָאפרעד רקיע רעד

 ןשיטסירעטקַארַאכ ,ליטס ןטברַאעגסױא ןש"נילרעב םעניא טײטשַאב

 ןכעלמיטסקלָאפ ןרעלוּפָאּפ ן'טושּפ ןיא ןוא ,ץכערק ןלַאטנעמיטנעס ,שטיינק

 ןופ "שַאמשימ , רעשימעכ ַא ןענייז ןע'נילרעב ייב ןוויטָאמ עטסרעמ יד .ןַאט

 עשיסור ,עשידיא קיצניוװ טשינ ןופ ךיוא ןוא ,רענעט עשרעגענ-שינַאקירעמַא

 ,"שַאמשימ , ןשימעכ-שילַאקיזומ םעד-טָא ןופ .ןעגנַאלקּפָא עשיניַארקוא ןוא

 זיא'ס זַא ,ױזַא טעיידרַאפ ןוא טייקעצ טוג טָאה ןילרעב גניווריוא סָאװ

 ןוא "זעשזד , יד ןסקַאװעגסױרַא זייוולייט זיא ,"סנגייא , ןייז ןרָאװעג

 עּפָארײא ץנַאג טּפַאכרַאפ ןוא "ןסירעגנָא  ךיוא טָאה סָאװ ,קיזומ-"גניווס,

 .רעדנעל רענַאקירעמַא-ןייטַאל יד ןוא

 סעטערעּפָא עשילַאקיזומ ןוא רעדיל ענייז ןופ זיא ןילרעב גניווריוא

 סָאװ ,גנַאלרַאפ-קיזומ םענעגייא ןייז ךיוא טָאה רע .רענָאילימ ַא ןרָאװעג

 רעדָא רעקינייוו יצ רעמ עטָאנ ַא ןעק רע יצ .ןטפעשעג עקיזיר טימ ןָא-טריפ

 ןופ עטכישעג רעד ןיא ןָא-ןביוא םעד ןעמענרַאפ טעוװ ןעמָאנ ןייז ,טשינרָאג

 יד טרעכײרַאב טָאה רע רעכלעוו טימ ,קיזומ רערעלוּפָאּפ רענַאקירעמַא

 | | .עקירעמַא ןופ רוטלוק-סקלַאפ

 ךיז טָאה רעכלעוו לגניא-ןטנַארגימיא עשידיא סָאד סָאװ ,גנורּפש םעד

 ביל טָאה רע ואוו ,רעוויר-טסיא ןופ סעגערב יד ףיוא טרעגלַאווע גסיוא

 טָאה רע ואוו ,טירטס ירעשט ףיוא רקיע רעד ןוא ,ןליּפש וצ ךיז טַאהעג

 טָאה רע ואוו ,ירעוַאב רעד ףיוא ןוא ,ןרעטלע ענייז טימ טניואוועג
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 עשירָאטיזַָאּפמַָאק ענייז ךיוא ןוא טירט עשירעגניז עטשרע ענייז טלעטשעג

 רעדָא ,ןעקנעש עקיליב יד ןיא "ילַאטיא ינָאס םָארפ יֹרַאמ, דיל ַא טימ טירט

 ,רעקידלַאוװג ַא זיא ,דנַאטש ןקיטציא ןייז וצ זיב ,טכַאמעג טָאה ,ןענולַאס

 טשינ ,תוטשּפ רעכעלנייוועג ןייז ייב ןבילבעג זיא ןילרעב גניווריוא רעבָא

 ,שטנעמ ַא יוװ ךיוא רָאנ ,רָאטיזָאּפמָאק-סקלַאפ ַא יוװ זיולב

 .ןעקניידעג וצ טרעוו זיא סָאװ ,ענייז הלעמ ַא ךָאנ זיא סָאד ןוא

 .י .נ ,1963 ,טסבראה ,"ןעגנולמַאז ,

 זָאוטריװ-עניּב רעד -- גרוּבנידלָאג לעומעס
 ץ'ַאנינ

 ןשידיא רענַאקירעמַא ןיא "סרַאטס, ענעפורעגױזַא יד ,ןרָאיטקַא

 זיא רע ."ןַאמָאר, ןיימ ןעוועג גרובנידלָאג לעומעס זיא ,רעטַאעט

 ןזיב רעגניפ-ץיּפש יד וןפ -- ,רעטַאעט-ולוכ ,רָאיטקַא-ולוכ ןעוועג ןצנַאגניא

 רעד ןופ ,עטריאודַארג ַא ,שילַאקיזומ ןעוועג ךיוא רע זיא וצרעד .ּפָאק

 רע) ןעגניז יא :ןכַאז עדייב טנעקעג טָאה ןוא עירָאטַאװרעסנָאק רעװעשרַאװ

 ,ָאנַאיּפ ןליּפש יא ,(עמיטש -ןָאטירַאב עכייוו ַא טגָאמרַאפ טָאה

 ןַא ןעוועג זיא רע זַא ,ןגָאז תמאב ןעמ ןעק ן'גרובנידלָאג לעומעס ףיוא

 -טסנוק ןשידיא ןיא ןליּפש ןייז ןסעגּדַאפ ןַאק רעוו ! "ןוילע-דסחב, רָאיטקַא

 עבעיּפ ס'רעגנַאוװטכיופ ןופ ,"סיז דוי, לָאר עטריטּפלוקסעגסיוא יד רעטַאעט

 -ירב, ןיא "םינוב-החמש , ןופ לָאר עטרילודָאמעגסיוא יד רעדָא ! "סיז דוי,

 -רעטַאעט ַא רַאפ סָאװ ! רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ןיא ךיוא -- "יזנכשא רעד

 -רעטַאעט עכעלסעגרַאפמוא ,ןרוגיפ-רעטַאעט עטמערופעגסיוא ,ןטלַאטשעג

 ןיא טָאה רע טנַאלַאט ןוא טעטילַאטי עשירעליּפשיוש ליפיוו ! ןטערטרָאּפ

 | | ! טגײלעגניײרַא ייז

 ןטשרע םוצ ץגרובנידלָאג ךיא בָאה ןעוו :ןענָאמרעד ךיז ריבורּפ ךיא

 ןיא ,רעטַאעט טירטס שטרַא , ןיא ,ָאי ,ָא ? עניב רעד ףיוא ןעזעג לָאמ

 טָאה טליּפשעג !"טָאג, ַא שממ ןעוועג זיא גרובנידלָאג ואוו ,עיפלעדַאליפ

 ,"ןינַאס, ןַאמָאר ןטריזיטַאמַארד ןטמירַאב ס'װעשַאביצרַא ןיא טלָאמעד רע

 דלעה ס'וועשַאביצרַא ןופ לָאר יד טליּפשעגּפָא טָאה רע "שי'רזממ , יו ! ךַא

 עשידיא עסיורג עלַא ןופ זַא ,ןגָאז וצ טשינ ארומ ןייק בָאה ךי א
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 "גנומיטש , יד ןעלגיּפשּפָא טריבורּפ טָאה רבחמ רעד ןעמעוו ךרוד ,"זינַאס ,

 ,דנַאלסור ןיא ,1905 רָאי םענופ ,עיצולָאװער רענעלַאפעגכרוד רעד ךָאנ

 ןיא עניב רעשידיא רעד ןופ רעטנורַא טשינ ןרָאי עגנַאל זיא "ןינַאס,

 ,ןע'נינַאס טליּפשעגסיוא שיזָאוטריוװ ױזַא טשינ טָאה רענייק רעבָא ,עקירעמַא

 ןרָאװעג םיא רַאפ יוװ ,לָאר ןייז ןצנַאגניא ןעוועג זיא סע ! גרובנידלָאג יו

 ...ךעלרעּפילק עלַא טימ ןע'נינַאס ןעזעג ךיז רַאפ טָאה ריא .ןפַאשעג

 רע ןכלעוו טימ ,טנַאלַאט םענעריובעג םעד טַאהעג טָאה גרובנידלָאג

 טשינ םיא טָאה'מ לָאר עכלעוו ,טלָאװעג טָאה רע סָאװ ןליּפש טנַאקעג טָאה

 זיא ץלַא .ןעמוקעג טנַאה רעד וצ םיא זיא'ס עסעיּפ רעכלעוו ןיא ןוא ,ןבעגעג

 ,ד .י ,םכילע םולש ,ןייבשריה ,יקסניּפ :הרוחס ַא ןעוועג םיא רַאפ

 ,יָאטסלָאט ,ןַאלָאר ןעמָאר ,רעגנַאוװטכיופ ןַאעל ,רעלקעס .ה ,שטיווַאקרעב

 ,ןירבָאק ,וואמיד ווָאכעשט ,קיסװעיָאטסָאד ,ןעסביא ,גרעבדנירטס ,יקרָאג

 ךיז טָאה רע ,לגיס ,ןַאמיירפ ,שטיװָאנַאמלַאק ... ןוא דלעפסעטָאג ,ןיביל

 לָאר ַא רַאפ סָאװ סנייא ץלַא ,טביולגעג םיא טָאה ריא ,ץלַא ןיא טגיוטע גסיוא

 ! טליּפשעג טשינ טָאה רע

 ,"לָאמַא ןופ על'השעמ ַא, עסעיּפ ס'נייבשריה ןענַאמרעד ךיז ריא טנעק

 וינעווע דנַאקעס , ןיא ןרָאװעג טריפעגפיוא ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא זיא סָאװ

 ,קיזומ ס'רענייוו רַאזַאל טימ ,קרָאי וינ ןיא ,וינעווע דנַאקעס ףיוא ,"רעטַאעט

 ?"איבנה והילא , ןופ לָאר יד טליּפשעג טָאה גרובנידלָאג רעכלעוו ןיא

 נָא רעמורפ ןוא טייקנליוהרַאפ ,טייקשיטסימ ליפיוו טימ ריא טנקיידעג

 ? עניב רעד ףיוא ךיז ןזייװַאב ןייז טימ ןָאטעג ייוו ַא טָאה סע טייקידוװעגָאז

 םעד טימ ןטָאנקעגסיױא ןעוועג זיא עיצַאטסעפינַאמ ןוא ענייז ענימ עדעי

 רעכלעוו ,"איבנה והילא, ןשירַאדנעגעל םענופ טלַאטשעג ןט'מולח'עגסיוא

 רעד ,טקנוּפ רעלַארטנעצ רעד ןרָאװעג ןליּפש ס'גרובנידלָאג קנַאד ַא זיא

 ױזַא טָאה רע סָאװ על'השעמ רעטניּפשעגסיױא-לדייא ס'נייבשריה ןופ ךיוה

 ןופ טָאה סע !"לָאמַא ןופ עלהשעמ ַא,; ןבעגעג ןעמָאנ ַא ךעלפערט

 טימ טקעמשעג ,טלַאטשעג-"והילא , םענופ עיצַאטנעזערּפ ס'גרובנידלַאג

 -נַאפ-עשידיא ןוא טייקידהשעמ עץ'תמא ,טײקשירַאדנעגעל ,טייקשיטייצרַאפ

 ,טײקשיטסַאט

 דיא ַא לָאמַא ןעוועג , דיל סָאד ןעגניז ןביוהעגנָא טָאה גרובנידלָאג ןעוו

 -פיוא עניב רעד ףיוא םולח רעיולב ַא יוװ לָאמַאטימ זיא ,"ענעדיא ַא טימ

 רעקידנגָאנ רעקידרעיורט ,רעליטש ַא ןיא ןעגנַאגרַאפ ךיז ןוא ןעגנַאגעג
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 :טעמַאס ןייז טשינ .טלַאטשעג-"איבנה והילא , ערערָאג רעד ןופ טייקסיז

 יד שוריפב רָאנ ,לָאר יד טליּפשעג ייברעד טָאה עמיטש ןָאטירַאב עכייוו

 רקיע רעד טָאה טײקנימיטשבלַאה יד ןוא רענעט עטפמעדעג-בלַאה

 םעד טגָאזעגרעטנוא ן'גרובנידלָאג ןיא ןגנמ רעד טָאה סָאד .טקריוועג

 טשינ ןוא ױזַא :דָאטעמ ןוא ליטס ןקירעהעג םעד ,חסונ םענעפַאשעג

 ! דיל סָאד טָא ןעגניז וטספרַאד שרעדנַא

 דיל ץגיזָאד סָאד טָאה גרובנידלָאג לעומעס ביוא טשינ סייוו ךיא

 סָאד טפָא ץנַאג רעה ךיא ! דָאש רעסיורג ַא זיא טשינ בוא ;טרידרָאקער

 ,סנרעגניז ןוא רעגניז עשידיא-טשינ ןופ ייס ןוא עשידיא ןופ ייס ,דיל עגיזָאד

 וליפא דיל עקיזָאד סָאד ןבָאה סנרעגניז ןוא רעגניז עקינייא) ןטרעצנַאק ףיוא

 בָאה ךיא סָאװ ,סרעגניז עלַא יד ןופ רענייק רעבָא ,(ןקסיד ןיא ןעגנוזעגנײרַא

 רעד טּפַאכעג טשינ טָאה ,ןטַאלּפ ףיוא ייס ןוא ןטרעצנַאק ףיוא ייס טרעהעג

 ןפיט םעד ,ןוגינ םענופ טשינ ןוא רעטרעוו יד ןופ טשינ ,"טינש ,, ןקיטכיר

 יז ,ןטלַאהַאב קיזומ רעד ןיא ייס ןוא טסקעט םעניא ייס טגיל סָאװ ןיימ

 רעייז ןיא דיל ַא ךָאנ יו רעדָא ,"ןייש וטסיב רימ ייב , ייהעלע סע ןעגניז

 טשינ טמוק ייז ןופ רענייק ,ןיוש ןוא ןעגנוזעגּפָא ,רַאוטרעּפער ןטּפַאכעגפיוא

 ַא טימ דיא ַא לָאמַא ןעוועג , ןופ גנַאזעג ןפוא ס'גרובנידלָאג וצ טנעָאנ וליפא

 ! "ץנעדיא

 ןַא יו רָאנ ,רעגניז ַא יו םתס ןטלָאגעג טשינ טָאה גרובנידלָאג לעומעס

 ןייש טנַאקעג טָאה ןוא עמיטש-זָאטירַאב עכייוו ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,רָאיטקַא

 ! סטערעּפָא ןיא ןליּפש ןעזעג ךיוא שוריפב םיא בָאה ךיא םגה -- ןעגניז

 טָאה ןעגנוזעג ןוא .רעגניז ַא ךָאנרעד ןוא ,רָאיטקַא ןַא ןעוועג רע זיא םדוק

 ,טייקש"נגנמ רעקידוועגניז ןייז טימ רָאנ ,עמיטש רעד טימ טשינ רע

 ,קַאמשעג ןטוג ןוא ץנעגילעטניא ,טייקטריניפַאר רענערָאבעגניײא

 רַאגָאטַארַאס ןיא טכַאנ ַא טצירקעגנייא ךיז טָאה ןורכז ןיא רימ ייב

 סע ןכלעוו ןיא ,"סַאיַאה ,, ןרַאפ טרעצנָאק ןסיורג ַא ךָאנ ,קרָאי וינ ,גנירּפס

 יד ןוא ינדרי יכדרמ ,ןַאקיּפ ילַאמ גרובנידלָאג לעומעס ןעמונעג לײטנַָא ןבָאה

 רעביירש רעד ןוא גרובנידלָאג ,עדייב רימ ןבָאה ,םעדייא ַאינָאס עקטסינַאיּפ

 זיב טרעיודעג טָאה סָאװ ,ריצַאּפש ַא ףיוא טזָאלעגסױרַא ךיז ,תורוש יד ןופ

 רעביא ,רעטנרעטשעגסיוא-ןטלעז ַא ןעוועג זיא למיה רעד .גָאטרַאפ טעּפש

 יד ןוא ,טכַאנ עקידרעמוז עליטש עיולב-ףיט ַא ןעגנַאהעג זיא ַאגָאטַארַאס

 טקעמשעג ןבָאה ,רעדעס ןוא רענטרעג ,רעדלעוו עקימורַא יד ןופ תוחיר
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 טשינ ןעמ טָאה ןסַאג יד ףיוא ןשטנעמ ךס ןייק .קיד'רוכיש'רַאפ קידנעטַאימ

 רעבירַא זיא טרעצנַאק רעד .ןפָאלש קעוװַא גנַאל ןיוש זיא םלוע רעד ,ןעזעג

 ןייג וצ טסולגעג טשינ ןפוא-םושב ךיז טָאה ןץ'גרובנידלָאג ןוא ךיירגלָאפרעד

 ...ןריצַאּפש ןוא ןריצַאּפש טלָאװעג טָאה רע ,ןפָאלש

 ןוא גנודליב רעכיוה טימ שטנעמ ַא ןעוועג זיא גרובנידלָאג לעומעס

 ,שטייד ,שילױוּפ ,שיסור :ןכַארּפש עכעלטע טדערעג טָאה רע ,רוטלוק

 רעד טימ טנַאקַאב טוג ןעוועג זיא רע .טנעיילעג ךס ַא ךיוא טָאה ןוא ,שילגנע

 רעד טימ ,ךיז טייטשרַאפ ,ךיוא ןוא רוטַארעטיל רעשיליוּפ ןוא רעשיסור

 עטסטנעגילעטניא עמַאס יד וצ טרעהעג טָאה רע .רוטַארעטיל רעשידיא

 טימ טצונַאב טשינ לָאמנייק ךיז טָאה רע .עקירעמַא ןיא רעליּפשיוש עשידיא

 ןָאט וצ קידנבָאה וא עניב רעד ףיוא ןרָאי ליפיוזַא קידנעייז .דייר עבָארג ןייק

 ךס ַא ייז ןשיווצ ,סרעטלַאװרַאפ ,סָאירַאסערּפמיא ,ןרָאיטקַא ענעדישרַאפ טימ

 רעבָא רע טָאה ,םיצַארעמַא קיצניוו טשינ ןוא סרעטקַארַאכ עקיטיוה:בָארג

 ןוא שטנעמ רעטנעגילעטניא ןַא ןביילב ,רָאנ ליוו'מ ביוא ,ןעק ןעמ זַא ןזיוװַאב

 ,"םינּפ-רתסלק , םעד ןרילרַאפ טשינ

 ןטמירַאב םעניא טליּפשעג טָאה רע תעב ןברָאטשעג זיא גרובנידלָאג

 עשידיא עטכידעג רעד ןיא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,"רעטַאעט-דנַאלָאר,

 ץרַאה ךַאוװש ַא ןופ ןטילעג טָאה רע ."עקירעמַא'ד םילשורי, יד ,ליװזנָארב

 "רעטַאעט-דנַאלָאר , רעד .טייצ רעד רַאפ טקַאּפעג םיא טָאה טיוט רעד ןוא

 טשינ טכַאנ ןייא ןייק ףיוא ,הלילח ,טיוט ס'גרובנידלָאג בילוצ ךיז טָאה

 זומ ליּפש-רעטַאעט יד -- !"ןַא ָאג טסָאמ וָאש יד -- לייוו ,טכַאמעגוצ

 -עג סע זיא ױזַא ןוא -- לטרעוו רענַאקירעמַא ןַא ךיז טגָאז ױזַא ! ןײגנָא

 ...ןעװ

 .י .ג ,1974 ,15 .טקָא ,"טייהיירפ ןגרָאמ,
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 ?ַארָאה, ַא

 ,רעדנַאנַאפ ךיז ןעמיטש ןעמור

 ַא ףיױא טרעקַאלּפ סע ןוא 1

 ! ץנַאט

 -רַאפ קנילפ ןעלסקַא ףיוא טנעה

 -- ןפרָאװ

 ! ץנַארק-ןשטנעמ ַא ווַארב ךיז טגָארט

 ,ףוס-ןיא םוצ ךיז ץנַאט רעד טיצ

 -- ןָאק ןופ דימ רעו טלַאפ'ס ןעוו ןוא

 -  ,טרָא ןייז ףיוא רעטייווצ ַא דלַאב

 ! ןָא רעטייוו טייג ץנַאט רעד ןוא

 י .נ ,1935 ,31 יאמ ,"רעפמעק רעשידיא,

 !'טייג'ס יו ןייג לָאז

 -- טייג סע יו ןייג לֶא

 ,ןגרָאז טשינ לָאמנייק

 -- !ךעליירפ ,עיטאמ ,ךעליירפ

 ,ןגרַאמ ץטימ לעווייט םוצ

 -- טייג סע יוװ ןייג לָאז

 ,ןסיגרַאפ טשינ רערט ַא

 -- נגורּפש ַא ןוא ץנַאט ַא

 .ןסינעג רעטייוו ןוא

 .1928 ,רעבמעצעד ,עיפלעדאליפ

 .ךַאז עטקורדעג עטשרע ןיימ (+

 -- טייג סע יװ ןייג לָאז

 ,ןרַא ךיד לָאז טשינרַאג

 -- םיאנוש יד סיעכהל

 ,ןרַאד ּפָאק רעד ייז לָאז

 -- טייג סע יוװ ןייג לָאז

 ,טלעג זיא ץלַא טשינ

 ,עיטָאמ ,לָאמנייא רָאנ

 ,טלעוו רעד ףיוא ןעמ טבעל

 .י .1ג ,1929 ,13 .נאי ,"סטרעוורָאפ;
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 ! םי רעד טגניז סע

 סָאװ סיוא ןוגינ רעד םי עשזיגניז ,רעטנומ ךעליירפ םי רעד טגני ן

 ,לָאז ןעגנילק רענעש ,רעכעה ;טימ ןעגניז סעילַאוװכ יד ןוא

 ,ןגיוושעג טשינ ,סעילַאװכ ,ריא ןוא ,סָאבָא ,ןטיילפ ,ןעלדיפ ןליּפש

 ! לוק רעייא ןעמ לָאז ןרעה ,טדיז ןוא טכַאק קיופ ַא ןוא

 ,רעדנואוו רעייא ןשטנעמ ןלעוו'ס ,ןסַאב ןעלמרומ ,סָאלעשט ןעמורב

 ;טלעהעצ ןוא קימַאלפ ןגָארט ! סַאלק ַא -- עינָאמפיס ַא

 ,ךָאנ טרעהעג טשינ ןוגינ ַאזַא ,ןצַאז ןיא ךיז ןעגנַאלק לרעּפ

 ! טלעוו ַא -- עינָאפמיס ַא ! סַאפ ַא -- קיכעלייק ,שימטיר

 .י .ג ,1976 ,14 .ווָאנ ,"טייהיירפ ןגרָאמ,

 ןרָאי עגנוי ? ןיהואוו

 ,רָאי עגנוי ,ןרָאי ,ןרַא ,ןעלמיה עיור
 ,ךייא ךיא עז םולח ַא יו ,געט עלוד

 ,לימרעסַאװ רעטלַא רעד ייב -- ,ןבעל רערעווש

 .ךייט רענירג ַא טסילפ סע ואוו ..י געװ-ןרָאד

 ,ןשרַאק עטיור ,ןעמולב טימ טשינ ,םערָאװ ַא ָאד

 ,טעבעג געט עניימ ןענייז .ןיּפש ַא טרָאד

 ,לבָאנק ןוא טיורב ןטסָארּפ טימ רָאנ -- ןוא רעהַא טסיײיג

 .טעלגרַאפ קנורט ןטלַאק ַא טימ | ,ןיהַא טסייג

 ,ןרָאי עגנוי ,ןרָאי ,ןרָאי . . . ? ןיהואוו

 ,קילב ןיימ ןיא סנטָאש עצרַאוװש

 -- ,ןפָאלרַאפ טולב טימ געטרעדיוש

 ... ? קירוצ ךייא ךיא םענ ואוו ,ךָאד

 יי .ג ,1971 ,1 .ווָאנ ,"עמיטש רעטעברא רעיירפ,

 יי .נ ,1929 ,25 .גיוא ,"טַאלבנכַאװ רעקרָאונ,
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 דיירפ

 ןטלעז ַא רימ ןיא טלעווק /

 ,טנייה דיירפ

 ךיז טימ סָאװ טשינ סייוו'כ

 ? ןָאט וצ

 - טציא ןיב ַא יוװ ןפָאלטנַא טלָאוװ'כ

 ! ןָאמ ןשיווצ טרָאד דלעפ ןיא טייוו

 ,ןעילפ וצ דלַאב ןוגינ ַא טמוק

 רימ ןיא טגניז רע יו ךיא רעה

 .ןעילג ןעמענ רענעט יד ןוא

 ,םי םייב ןיילַא ליטש ךיא ץי |

 ,ףיוא ןוגינ םעד ךיג ךיא ּפַאכ

 ,הרות ַא טגָארט ןעמ יוװ םיא גָארט

 -רעבליז זיא'ס

 ,רענעט

 ! סוכ ַא יו ןסָאעגעגנַא

 -- ,ןוגינ:סעביל ַא רימ ןיא טגניז

 ... סָאװ סעּפע ךָאנ ליטש ךיא קנעב

 .עיפלעדַאליפ ,1934 ,2 .ּפעס ,"טלעוו עשידיא ,

 טימ טסורב ןיימ

 ןוגינ ַא

 ,טירט עניימ ןענערב סע ןוא

 ,הרונמ ןדנוצעגנָא ןַא יו

 ,טנַאה ןיימ ןיא רצוא ןַא בָאה'כ

 ,ץהנעט וצ ךיז טימ ןָא ךיא בייה

 רימ ןיא ףיט ןוגינ רעד ןוא

 .ןענייש קידיירפ ןָא-טבייה ןוא טמורב

 יי .נ ,1972 ,טסברַאה ,"ןעגנולמַאז,

 ,..לכייט םייּב

 ןופ ,רעסַאװ סָאד טָאה ליט

 ,טעמושזעג לכייט

 -- טָאה לוק ַא ןעגנוזעג

 ,,,טעמוא ןופ לדיל ַא

 -- לדיימ וד ,וטזיב רע --

 ,ןח טימ םינּפ

 -- לכייט םייב וטסוט סָאװ

 ,..?ןיײלַא ענייא ַָאד

 -- לכייט סָאד ביל'כ

 .עליטש סָאד ,רעסַאװ סָאד

 -- ןעגניז וצ ָאד ביל'כ

 ,..הליפת ַא טָאג וצ

 יי .נ ,1929 ,13 ינוי ,"רענַאקירעמַא רעד,
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 ןרעטש ַא ןופ רעױלּב
 טיײצרָאי ןטשרע סעל'הנח וצ

 ,טנעמיד ַא טַאהעג בָאה /

 ,ןרָאי עניימ וצ ייוו

 -- ןרעטש ַא ןופ רעיולב

 ,ןרָאלרַאפ םיא ךיא בָאה

 ,ןגיוא יד סיוא ךיא קוק

 ,ןקע עלַא ןיא ךוז

 טעוװ רעוו

 ,ןעייז טעוו רעו
 ;רוד רעניילק ַא טעװ ןביילב
 ,ןעייר יד רערעטיש ןרעוו'ס

 .רָאי וצ רָאי ןופ ,לָאמַא סָאװ

 ,עניילק ,עסיורג ,רעמייב ןלַאפ'ס

 ;בלַאה ףיוא ךיז ןכערב ןגייווצ

 ףוס רעד טרָאפ טעװ ןייז עשז-סָאװ

 -- טרָאד ןעז ךיא לעוװ רשפא

 ?וןקעטש טנעמיד םעד ואוו

 ,קעוַא טייוו ךיא יג

 ,ןרָאק רעדלעפ ןשיווצ

 -- לגיופ ַא טגניז ץעגרע

 ...ןרָאי עניימ וצ ייוו

 יי .נ ,1976 ,16 יאמ ,"טייהיירפ ןגרָאמ,

 6 4 ןעייז

 ידיד ,רָאג

 . . .? בלַאװש יד ןיוש ןעמוק טעוװ זעוו

 דלַאװג ַא ,קערש ַא טייצ יד טפיול'ס

 ,ךיז

 ;טימ-ןפיול ןרָאי יד ןוא

 -- ,ןטרַאװ וצ רעיש רעד גנַאל יו ,ָא

 ! טדיז ןוא טכַאק ךָאנ טולב סָאד םיוק

+ 9 + 

 יי 1 ,1977 ,גנילירפ ,"ןעגנולמַאז
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 * רעמזעלק רעטלַא רעד

 ,ערעייט ,ךעלמירָאמזעל

 ! רעדירב עקיצרַאה

 -- ,ל'רמז ַא רימ טליּפש

 .רעדורעג ןָא ליטש

 ;גניזוצ

 "סגנוגעזעג, ַא טליּפש

 ! ןיימ טימ ןוא ץרַאה טימ

 -- ,טלדיפעג בָאה ךיא ךיוא

 ... ןייג ךימ ןעמ טפור טציא

 ליפ ךיא בָאה טליּפשעג

 ;טנימעג רעמ ךַאנ ןוא

 ,דיל ןופ רבחמ ןופ קיזומ (*

 םייּב

 יד עז ןוא םי םייב ייטש /

 ,סעילַאװכ

 ,לענש ןלייא ,ןגָאי ייז יו

 ,רעטסביל ןיימ ןופ ןסורג ןעגניירב

 .לעז רעד רַאפ גנולייה ַא יו

 ,עביל ,סעילַאװכ ריא ,טקנַאדעג טייז

 ,רימ ענייש ןסורג יד רַאפ

 -- ,טי'מולח'עג ןוא טפָאהעג

 ... סנייוועג טָאה ץרַאה סָאד

 . ...גניזוצ

 ,ךעלעטַאט ,ךעלמירָאמזעלק

 ;סיורג טשינ ךיז טלַאה ,טעז

 ןורכז ןופ טזָאל טשינ

 , ..סױרַא ןעמָאנ ןיימ

 ,..גניזוצ

 ,ןבעל ַא טליּפשעגּפָא

 ;טגייווש עלעדיפ סָאד

 -- ,טנַאװ רעד ףיוא םוטש טגנעה יז

 ... טייז רעד ייב קימס ןטימ

 ;גניזוצ

 יי .ג ,1967 ,רעטניוו ,"ןעגנולמַאז,

 םי

 ןרעה ןוא ױזַא ןייטש וצ טוג

 ,ריט םייב יו ,רעטרעוו עביל

 קנעב ךיא זַא ,סעילַאװכ ,ריא טגָאז

 ,ןיהַא טרָאד ךימ טיצ סע ןוא ,קרַאטש

 -- ,עטבילעג ןיימ טלטסענ סע ואוו

 ...ןיד ןוא ליטש ןוגינ ַא טגניז

 יי .1 ,1977 ,גנילירפ ,"ןעגנולמַאז,



 ינדרי יכדרמ 146

 המחלמ רוּפיּכ םוי יד

 ,יניס-רבדמ ןיא טייוו ץעגר

 ןוא דמַאז ןסייה ןשיווצ

 ,ןרעטש

 ,טעייטרַאפ ליטש לגרעב ַא טגיל

 .ןרערט עטצעל ןופ טקייוועגכרוד

 ,עװַארב ,עגנוי סעקטַאדלָאס ייווצ

 ,ןכַאװ רבק-יניס םענופ

 ,ןטיה ייז יירטעג קיד'מירמוש

 ! ןכַאילש סָאריַאק ןופ טירט ס'יאנוש

 .ענייא ךיז טעב ,"עמַאמ טשינ ןייוו,

 .עטייווצ יד טגָאז ,"ןברַאטש וצ טוג,

 םייּב

 ליטש ךײט רעד טגיל ס

 ,ט'מולח'רַאפ

 .דוס טימ לופ זיא םורַא ץלַא

 ,למיה רעד טור סע ,דרע יד טור סע

 ... דָאר רעד ןוא רעקַא רעד טור'ס

 ,רעסַאװ ןיא ךיז ןעינימ ןרעטש

 ,יולב-רעבליז ןיא גרעב ןעילט'ס

 -- ,אנוש ןרַאפ ארומ םוש ןָא

 ...עטיוט רעסעב ןייז טכענק רעדייא

 .ןברַאטש זנוא טרעשַאב ױזַא זיא'ס

 ,ןטעב יד ןוא ןלוש יד ןופ

 -- ,ןבעגּפָא ךיז דנַאל ןרַאפ

 .ןטעלג סנטַאט טימ טשטנעבעג ליטש

 ,ןורכז ןיא ןעילג קיביײיא

 ,ןרעװ ןסעגרַאפ טעװ לָאמנייק

 -- המחלמ יד רוּפיכ-םוי ןופ

 ... ןרערט עסייה ןוא טולב ןכייט

 .י .נ ,1973 ,21 .צעד ,"לַאנרושז רעניימעגלַא;

 ךייט

 ,רעטעלב עליק טלטרעצ רעסַאװ

 .יוט רעשירפ ַא טלַאפ סע ןוא

 ,טעמוא ןליטש ןיא ךייט םייב ץיז ךיא

 ,םורַא ךימ טלקיוו טפַאשקנעב ַא

 :ןוגינ ןסיז ַא -- לוק ַא רעה ךיא

 ,עטסביל ןימ, :רימ וצ טפור רע

 *! םוק

 יי .ג ,1967 ,רעטניוו ,"ןעגנולמַאז,
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 םילשורי

 קלָאפ ןופ ןקעמּפָא טנעקעג טשינ ןבָאה ,םילשורי ,םילשור

 ...טנַאװ, רעד ןופ ןורכז םעד ;השודק ןוא טכיל ןופ טָאטש

 -- םירמוש יו ךיד ןטיה ייז גרעב ענייד

 ! השורי רעזנוא ןופ ןיורק יד טסיב
 ,םילשורי ,םילשורי

 ;הרוסמ ןוא הרות ןופ טָאטש

 -- םולח ןגנַאל ןוא הנומא ןופ טכיל ,רעמיור יד טשינ ןוא רעיריס יד טשינ

 ! הרובג ןוא םישודק ,רשוי ןופ טָאטש דנַאלגנע עקרַאטש יד טשינ

 יי .נ ,1975 ,26 ץרעמ ,"לַאנרושז רענײמעגלַא,

 רעניּפש ַא יו

 ,ךייט רערָאלק ַא יו רעטיול ,דיל ןיימ ליטש ךיא ןיּפש ױזַא

 ,גנַאלק ןוא טרָאװ ןופ בעוועג ַא

 ,דימ טשינ רעוװ ןוא ןיּפש ןוא ןיּפש

 ,טסָארּפ טשינ זיא ןוגינ רעד ךיוא ,לָאװ ןייז טניּפש רעניּפש ַא יו |

 ,ליפעגצרַאה הליפת ןיימ זיא'ס

 ,ףַָאטש רעטסנייר יו טיהעגּפָא

 ,טעבעגסיוא הנווכ טימ ,גניז ךיא םתס רעטרעוו ןייק טשינ

 ... ףוס-ןיא םוצ ךיז טיצ יז ןוא ,ךיילג וצ דלָאג טימ תוא רעדעי

 יי .נ ,1972 ,1 ינוי ,"עמיטש רעטעברַא רעיירפ,



 ינדרי יכדרמ 148

 * ןצנַאפ עלַא

 :גניז וצ

 עלַא ,ןצנַאט עלַא ,ןצנַאט על

 ! ןצנַאט א

 ַא טצנַאט ,לדײמ ַא טצנַאט -*

 ,רוחב

 !טנעוװ יד ןרעטיצ סע ןוא

 -- עבָאב ַא טצנַאט ,עדייז ַא טצנַאט

 ! טנעה יד רַאפ ךיז טלַאה ןעמ ןוא

 ;גניז וצ

 ,ןעלגייפ ,תויח ,רעמייב ןצנַאט

 ! דָאהרַאק ַא לָאט ןוא גרַאב

 -- הלכ ַא טצנַאט ,ןתח ַא טצנַאט

 !דָאר ַא ןיא םינתוחמ ןוא

 ,..גניז וצ

 ,לרעמש ,לקנַאי ,הקבר ,הרש

 ! ןָאק ַא ןיא ןצנַאט עלַא

 -- ַאשטי-ַאשט ַא רעד ,עקלָאּפ ַא רעד

 !ןָאה ַא טימ קירעוועוו ַא ןוא

 | ...גניז וצ

 ,לקעב ַא טצנַאט ,לגיצ ַא טצנַאט

 ! טימ רעד ןיא עקשטַאק ַא ןוא

 -- ןגיוב ןופ לייפ ,לזעה ַא טגנירּפש

 ! טימ ןיא ןײרַא ךיוא ךימ טזָאל

 ... גניז וצ

 ,1968 ,קרָאי-וינ

 ,דיל ןופ רבחמ ןופ קיזומ (+

 * לירמז ַא

 ןעל'הנח

 ;ןיירפער

 ,ייווצ ,סנייא :ןעגניז עלַא ריִמָא

 ! ירד

 ,ייֵַא ,ייַא ,לירמז ַא ,לי'רמז ַא

 ָ ײֵא

 ! יירד ,ייווצ ,סנייא :ןעגניז עלַא רימָאל

 !ייַא ,ייַא ,ייַא ,ל'רמז ַא ,ל'רמז ַא

 ! היחמ ַא ךָאד זיא'ס ,תבש ,תבש

 ! עיינ ַא המשנ ַא ,ךעליירפ קיטכיל

 ! יו ,יוא ! םַאב-ַאבדַאי

 ! לרמז םעד רימ טימ עלַא עשז-טגניז

 ...ןיירפער

 ןעמעלַא רַאפ ,בוט-םוי

 ! ךיילג

 ! ךייר ןוא םערָא רַאפ ,החמשו-ןושש

 -םַאביַאב-ַאביַאביַאי ,יוא ! םַאב:ַאביַאי

 ! םַאב-םַאב

 ! לרמז םעד רימ טימ עלַא עשז-טגניז

 | . . .ןיירפער

 ,בוט-םוי

 ! תומחלמ טימ סיוא ,םולש ,םולש

 ! תומחנ ןוא תועושי ןייז ןיוש לָאז

 ! יו ,יוא ! םַאב-ַאבדַאי

 ! לרמז םעד רימ טימ עלַא עשז-טגניז

 , . . ןיירפער

 .דיל ןופ רבחמ ןופ קיזומ (*
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 םי גערּב םייּב

 ,ןַאװ ןופ יצ ,ןטרָאד ןופ יצ ,גערב םעד וצ סעילַאוװכ ןגָא

 ... סָאלש ַא ןופ השעמ ַא יצ ,טייטשרַאפ ןוא קימיוש ,קיליײא

 ,ענרעבליז סענירּפושט יו
 ,ךיז ש'מולח'רַאפ יוװ ךיא ץיז

 ,טייוו רעד ןופ ןסורג ןגָארט
 ,געוונעמַארטש םוצ טפַאגרַאפ קוק

 ,ליטש סעילאווכ יד טכַארטַאב ןוא ,םי גערב םייב ןשטנעמ ןציז

 .גערב םוצ ךיז ןרַאש ייז יו סָאװ:סעּפע ןרעה וצ טיירג

 .י .ג ,1972 ,1 .בעפ ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ,

 טפַאשקנעּב

 ץץאנינ

 -- ילג רעייפ ןייד לָאז ,קנופ ַא ליטש טעיל

 ! גָאנ ןיימ ןקיטכיל ,וצ טשינ טלעק ןייק טזָאל

 -- ביל רימ ץרַאה טמערַאװ
 ,רימ חילש ַא ייז

 ! וטסיב קנופ רעליטש
 ,קנעב ךיא זַא ריא גָאז

 -- ץלַא ריא לייצרעד ןוא ,קנופ ,ךיז לַארטשעצ ,ָא

 ! קנעד ןוא וט ךיא סָאװ ,גָאטײב ןוז יד יו

 1967 .י נ
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 קישטניּפ ןזח

 טעװ סע ןוא ןעוועג טשינ זיא'ס זַא ,ןגָאז תודע ךיא ןעק ,עיגרוטיל

 ,טלעוו רעשינזח רעד ןיא קישטניּפ רעטייווצ ןייק רעמ ןייז טשינ

 ןרעסַאװ יד ןיא ףיט ױזַא ןעמיווש וצ ןעזיווַאב טשינ טָאה םיא רַאפ רענייק

 ,תועונת ,ןשטיינק עלַא טנעקעג טָאה רע .רע יוו ,הניגנ רעשינזח רעד ןופ

 תואחסונ עשידיא יד ןופ ןרעק ןוא ןטינש ,ןגיוב ,ךעלרעמעק ענעטלַאהַאב

 עקיטרַאנגיײא ענייז ,ליטס ןקיטרַאנגיײא ןייז טיובעג טָאה רע עכלעוו ףיוא

 ויטַאטישטער ןשינזח םעד טָאה רע .טסנוק רעשינזח רעד ןיא סרעגייטש

 ,ןזיווַאב טשינ סע טָאה םיא רַאּפ רענייק יו ,זכיוה עטסכעה יד וצ ןביוהרעד

 טימ ןכיילגוצ ןעמ ןעק ,וויטַאטישטער ַא םענייז ןופ טײקשינַאטקעטיכרַא יד

 -ַאב יד ןופ ןרָאוװעג ןפַאשעג ןענייז סָאװ קרעוו עשילַאקיזומ עטסנייפ יד

 ,רוטַארעטיל-קיזומ רעכעלטלעוו רעד ןיא סרָאטיזַאּפמָאק עטסבַאג

 וצרעד .ןדיא ייב ןזח-רעגניז רעטסקידװעגָאז רעד ןעוועג זיא קישטניּפ

 טימ ןעגנוזעג טשינ טָאה רע .ןלַאוװק ענעגייא יד ןופ טּפעשעג רדסכ רע טָאה

 טָאה סָאװ ,ליומ ןשידיא ןרשכ ַא טימ סיואכרוד רָאנ ,ליומ ןדמערפ ןייק

 טלַא ןעוועג זיא רע ןעוו ,ןָא-זייווניילק ןופ .ןעמעט עשידיא ןָאילימ ַא טַאהעג

 -וצ-קיטיירפ ַא דומע םוצ ןגנַאגעגוצ לָאמ ןטשרע םוצ זיא ןוא ,רָאי ןצרעפ

 ךיז טָאה ןוא ,וועיק ןבעל ,ווָאטױוישז לטעטש-ןריובעג ןייז ןיא סטכַאנ

 רעד םיא וצ ןגנַאגעגוצ ךָאנרעד זיא ,"תבש תלבק, ַא ןענוװַאד טלעטשעג

 ,טלַא ןעגנוזעג טָאה ,קישטניּפ ,רע ןעמעוו ייב ,לכימ 'ר ,ןזח רעקידלטעטש

 ןייז טשינ טספרַאד ,ילכ ַא טסקַאװ וד ,קישטניּפ , :טגָאזעג םיא וצ טָאה ןוא

 רעסיורג ַא טסקַאװ ןוא ןזח רענערָאבעג ַא טסיב ,רָאכ ןיא ררושמ ןייק

 רעשידיא רעד ןופ סעילַאװכ יד ןיא סיפ עדייב טימ קידנעייט (|)

 ,?רעגָאז

 יד ןופ רענייא ןעוועג זיא קישטניּפ ! ןפָארטעג טָאה רע קיטכיר יוװ ןוא

 טָאה סָאו ,רעגָאז ַא -- טלעוו רעשינזח רעד ןיא סרעגָאז עטסערג

 טָאה רע ואוו םוטעמוא רעצרעה עשידיא ןעמונעצ ןוא טמערַאוװרעד

 סנעמעוו בושי רעשידיא ַא ,עקירפַא-םורד יו דנַאל ַאזַא ןיא וליפַא .טנװַאדעג

 ןעוועג טניואוועג ןענייז סָאװ ,"סעקַאוװטיל עטלַאק ,, ןופ טײטשַאב טייהרעמ

 עטלַאק, יד וליפַא -- סרעגייטש-עשינזח ןוא ןענוװַאד ןימ רעדנַא ןַא וצ

 יז ןעוו טיוה רעד ןופ ןעגנורּפשעג ןענייז עקירפַא-םורד ןיא "סעקַאוװטיל
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 עבלעז סָאד .טיזיוו ןקיטרָאד ןייז תעב ,ןענעוװַאד ס'קישטניּפ טרעהרעד ןבָאה

 ןוא טנווַאדעג טָאה קישטניּפ ואוו רעדנעל ערעדנַא טימ ןעוועג ךיוא זיא

 ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא ,לארשי ץרא ןיא לעיצעּפס ,ןטרעצנַאק ןבעגעגּפָא

 ,יאווגורוא ,עניטנעגרַא ,ַאקיסקעמ ןיא ךיוא יו ,טרָאד טייקנזעוונָא ןיימ תעב

 ,ליזארב

 ןוא עקירפַא םורד ןוא ןדיא עשיווטיל יד סָאװ ,"ןיקילדמ המב, טָאטשנָא

 יז ןבָאה ,"זנכשא חסונ, ןטיול ןעגניז ןרעה וצ טניואוועג ןענייז םוטעמוא

 טמירַאב ןקיטרַאנגיא סקישטניּפ טימ טקיוקעג ךיז ןוא טרעהעג

 ןיא טגָאזעג טרעוו סָאו "תבשד אזר, וויטַאטישטער ןשיסַאלק םענערָאװעג

 ,"דרפס חסונ, ןטיול ןנעװַאד סָאװ ןדיא ןופ סטכַאנ-וצ-קיטיירפ ןלוש יד

 ןרעטיצפיוא רימ ןרעה ןוגינ ןכרוד .קלָאפ ַא ןופ המשנ יד זיא ןוגינ רעד

 ַא ןופ ךעלרעמעק עטספיט יד ןיא ןגרָאברַאפ ןגיל סָאװ ,סענורטס ענעי

 ןוא ןליפעג-סקלָאפ ןופ קידנדער ןוא .ןגנובעלרעביא ןוא ןליפעג-סקלָאפ

 רעד ןיא ןגייווצ עלַא ןופ זַא ,ןרעוו טנַאטַאב ָאד ףרַאד ,ןגנובעלרעביא

 ,ןָאנבױא םעד טרָאװ ןטימ ןוגינ רעד טמענרַאפ ,הניגנ ןוא קיזומ רעשידיא

 .תונזח -- טרָאוװ-הליפת ןטימ ןוגינ רעד טרפב ןוא

 ,עקירעמַא ןייק ןרָאפוצ ןעמוקעג 1927 רָאי ןיא זיא קישטניּפ ןזח ןעוו

 רעד ןיא עיצולָאוװער ַא שממ ,שינערעקרעביא ע'תמא ןַא טכַאמעג רע טָאה

 רעשינזח רעד ןופ "ןבייל, יד ךָאנ טבעלעג ןבָאה סע .טלעוו-רעשינזח רעגיה

 קילדנעצ עטוג ַא ןוא ,ןַאמשרעה ,יגח ,ןַאמטיור ,טַאלבנזָאר ,ןיטרַאוװק :טלעוו

 ןענעק טפרַאדעג ךיז טָאהמ עכלעוו טימ ,םינזח עסיורג ערעדנַא ךָאנ

 -עּפיש , ןייק ןעוועג טשינ ןענייז םינזח עטנָאמרעד עקיזַאד יד ,ןטסעמרַאפ

 .םידיסח עסייה ענייז טגָאמרַאפ טָאה ייז ןופ רענייא רעדעי ;:"ךעלעביז

 ַא ,םינּפ רעדנַא ןַא ,םעט רעדנַא ןַא רָאג טַאהעג טָאה רעבָא תונזח סקישטניּפ

 ןכעלנייועגרעסיוא ןַא ןופ עיצַאניבמָאק ַא ןוא םישודיח טימ לופ תונזח

 עכייו טימ ,טינש י"ַאטנַאק:לעב  ןופ רָאנעט ןשיריל ,ןקידנעשטסאל

 ַא ,דלַאגניג רענייר יוװ ,גנַאזעג רענייר-לָאטשירק ַא ;רענעט ענעטעמַאס

 ןופ רעשטייטסיוא רעכעלרעדנואוו ַא סולּפ -- רעגָאז-גניז רעקיצרַאה

 -ויטַאטישטער רעשיגרוטיל רעטבַאגַאב טסכעה ןוא טרַאװ ןקידיהליפת

 ,רָאטיזָאּפמָאק

 ןעקנַאדעג עשילַאקיזומ עכעלרעדנואוו ,ןלַאפנייא עקיצילב ס'קישטניּפ

 ןוא םינגנמ ייב ייס ,ןעמעלַא ייב טָאה ,טעטילַאניגירָא עקידנשַארעביא ןוא
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 ,ןעגנַאזעג עשינזח ןופ רעבָאהביל ,סרענעװַאד-םלוע םעניײמעגלַא םייב ייס

 עטסנייפ יד דומע םוצ טכַארבעג טָאה רע .תולעּפתה סיורג ןעפורעגסױורַא

 תובשחמ ,ןעגנומיטש עשיטסימ ,ןליפעג עשידיא ןופ ןעגנוריטַאש ןוא ןסנַאוינ

 רעד רַאפ טָאה רע .טייקטרעלקרַאפ עזעיגילער עטכע ןַא ןוא ,תונויער ןוא

 ןשטיינק ,ןלַאפ ,ןטסוג עיינ ךס ַא טנפעעגפיוא הניגנ רעשיגרוטיל רעשידיא

 .ןעגנורילודָאמ ןוא

 -נואוובש-רעכעלרעדנואוו ןייז ןרָאוװע ג זיא "קרעוו-ןיורק , ס'קישטניּפ

 רעד ןיא ןכיילג ןייז טשינ טָאה סָאװ קרעוו ַא ,"תבשד אזר, רעכעלרעד

 אזר , ןייז ןָא ןטבייה רֶע .רוטַארעטיל-קיזומ רעשיגרוטיל רעשידיא רערָאג

 וניקתא ,, ןופ רענעט עקידנגָאזסיוא-טשינ עליטש ןופ בױהנָא ןַא טימ "תבשד

 -בלַאה ןופ "ןיירַא םיקחרמ, רעד ןיא קעװַא דלַאב ךיז טזָאל ןוא "אתדועס

 םיכאלמ ואוו ,סעקשזעטס-עשילַאקיזומ ענעטָארטעגסיױוא טשינ ךָאנ עשיטסימ

 יו ,תבש ןקידנעמוקנָא םענופ "טירט, יד שממ טרעה ריא ןוא ןבעווש ןעמענ

 סױרַא ךיז טזָאל "תבש-הכלמ יד, יו ןוא דרע רעד ףיוא ּפָארַא טרעדינ רע

 ,ךעלטעטש ןוא טעטש עשידיא יד ןופ ןסַאג יד רעביא ריצאּפש ַא ףיוא

 ךָאנ לַאפ ,ּפערט ךָאנ ּפערט .טײרּפשעצ ןוא טייזעצ ןענייז ןדיא ואוו םוטעמוא

 ערָאג יד ןָא טליפ טייקיד'הניגנ ןייז ןוא ויטַאטישטער רעד ךיז טלקייק ,לַאפ

 ...ףױרַא למיה םוצ זיב שזַא טכיירגרעד ןוא טפול

 ןיא ךייר ױזַא טקנוּפ זיא סָאוװ ,סקישטניּפ וויטַאטישטער רעטייווצ ַא

 םעד טליפ ריא ואוו ,םישודיח עקיד'הניגנ ןוא ןסנַאוינ עשידיא עשילַאקיזומ

 זיא ,םיוב םענופ טכורפ עשירפ ַא יו ,ןּפיל יד ףיוא שממ "רמוע , םנופ םעט

 קרעוװ:שיסַאלק ַא ןביילברַאפ טעוװו סָאװ ,"הריפס , ןופ "םלוע לש ונובר , רעד

 יז יו ,רעטרעוו יד ןופ חיר רעד .רוטַארעטיל-הניגנ רעשידיא רעד ןיא

 קיצרַאה ןוא טדיײלקַאב שירָאטיזָאּפמָאק ,טשטייטעגסיוא קיד'הניגנ ןענייז

 -זָאנ,, יד ןיא ךייא טייגרַאפ ,ליומ ןשידיא ןרשכ ס'קישטניּפ ךרוד ןגניזעגסיוא

 המ, ויטַאטישטער ןייז טימ ךיוא ױזַא ןוא .ןפנַארב רעקיצניינ יו "רעכעל

 ןוא ןענעוװַאד ןקיד'מיארונ:םימי םענופ תיצמת רעצנאג רעד ואוו ,"רמאנ

 ןייק .םיא ףיוא ןסָאגעגסױא טגיל ,םיארונ:םימי ןופ טסייג רערַאג רעד

 טשינ קישטניּפ טָאה ,עינַאפמיס-רעקיד'מיארונ םימי רעד קלח ןרענעש

 ןייז טיול -- רענייז ויטַאטישטער רענעפַאשעג רעד טָא יוװ ,ןלייטוצ טנעקעג

 ןופ רענעט עקיד'הדוותמ יד טימ למיה םוצ ןרעטעלקפיורַא ןוא רוטקורטס

 ...םלוע לש ונובר ןרַאפ ןייטש ןופ ,טייקשירעלייצרעד ןוא טעבעג
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 ,ביבא-לת ןיא סטכַאנ-וצ-תבש םענעי ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק לע ךיא

 ןיא ןַאמפיוק הדוהי .רד םייב ,הלואג בוחר ףיוא ,םי גערב םייב ,1921 רָאי ןיא

 ,סַאג רעד וצ רעטסנעפ ענעפָא ןוא טנָארפ רעד ןיא לדנטרעג ןטימ בוטש

 ןוא .קילַאיב ןוא יקצינווַאר ייז ןשיווצ ,טסעג עּפורג ַא ןסעזעג ןענייז סע ואוו

 ןָאפַאמַארג ןפיוא ןרעיוא ןוא רעליימ ענעפָא טימ ןבָאה עלַא יו םעדכַאנ

 קילַאב זיא ,'רמאנ המ, םעד ןעגניז ץ'קישטניּפ טרעהעגסיוא

 ןכיוה ןפיוא תולעּפתה סיורג טימ טָאה ןוא לקנעב םענופ ןעגנורּפשעגפיוא

 ;ױזַא ןעמ טגָאז ןושלו-המוא רעכלעוו ייב ! דלַאװג ,יוא , :ןָאטעג-גָאז ַא לוק

 ןָא רימ טזייוו ? םיקחש ןכוש ךינפל רּפסנ המו ,םורמ בשוי ךינפל רמאנ המ

 טצירּפשעג ןבָאה ןגיוא ס'קילַאיב ןופ *! טלעוו רעד ףיוא ַאזַא קלָאפ ַא ךָאנ

 ןדנוצעגנָא טרעוו ןעמ ןעוו רָאנ ןעמ טעז עכלעזַא סָאװ ,ןקנופ עקידרעייפ

 ,גנורעטסיײגַאב סיורג טימ

 ןויטַאטישטער עשיגרוטיל עטנַאמרעד-טשרָאקַא יירד עקיזָאד יד

 ןענייז -- "רמאנ המ, ןוא "םלוע לש ונובר, ,"תבשד אזר, -- ס'קישטניּפ

 "ןדער , ייז .הניגנ רעשיגרוטיל רעשידיא עשיסַאלק טכע ןופ ןרעטסומ ענייר

 ןוא רעטיצ ןקיליײה ַאזַא טימ המשנ רעשידיא רעד וצ ןוא ץרַאה ןשידיא םוצ

 גנַאזעג רעקידוװעגָאז-גניז ַא -- טײקטלצרָאװרַאפ ןוא טייקיד'תמא ,רעייפ

 עקידנװַאד-שידיא ןוא ןבעל-שידיא תורוד עצנַאג ּפָא-טגנילק סע ןכלעוו ןופ

 טפמעקעג קיד'הרובג טָאה סָאװ ,קלָאפ ַא ןופ גנַאועג סָאד זיא סע ,טייקמורפ

 ןייז רַאפ ,הנומא ןייז רַאפ ,הרות !{ייז רַאפ טלָאצַאב טולב ןע'מי טימ ןוא

 קיבײא טעװ סָאװ ,גנַאזעג ַא -- הבשחמ רענעגייא ןוא רעיודסיוא ןסיורג

 | ...תורודה לכ ףוס דע ,ןעגנילק

 -- טציא ךָאנ טליּפש ןוא -- טליּפשעג ןָא דימת ןופ טָאה ןדיא ייב תונזח

 טשינ לָאמנייק טעװ סָאװ ,"עמַארד עשידיא , יד זיא תונזח .עלָאר עביורג ַא

 ףיוא ןרעיוא עשידיא ןעניפעג לָאמעלַא ךיז ןלעוװ סע .ןרעוו טליּפשעגסיױא

 רעקיזָאד רעד ןיא "ןלָאר, יד .תונזח "עלעקיטש, קַאמשעג ַא ןרעה וצ

 טָאה קישטניּפ .טליּפשעגסױא שרעדנַא ןזח ןסיורג ןדעי ןופ ןרעוו ,"עמַארד;

 ךיוא טָאה רָאנ ,שרעדנַא זיולב טשינ טליּפשעגסיױא "ןלָאר , עקיזָאד יד

 עמַאס ןיא טלעטשעגקעוװַא םיא טָאה סָאװ .סנגייא ןייז ךס ַא רָאג ןבעגעגוצ

 ?עמַארד רעקידנוװַאד  רעשידיא רעסיורג רעד טָא ןופ רעטנעצ

 טָאה סָאװ ,"םינּפ תרדה, ַא טגָאמרַאפ קישטניּפ טָאה ןעמעלַא םעד וצ

 ןטלַאהעג ןעמעלַא רעביא ןוא "ןיורק עשינזח , ןייז ןגָארט ןפלָאהעג םיא
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 עשימייה סָאד טמַארגעג םיא ייב ךיז טָאה סע ךעלרעדנואוו יו .ט'פושיכ'רַאפ

 רע .ןוגינ-הליפת ןשידיא ןקַאמשעג ןטימ טרָאװ:-הליפת עשידיא עקיצרַאה

 ייווצ יד-טָא ןופ רעיוב רעטסנעש רעד -- ןביילב טעװ ןוא -- ןעוועג זיא

 -הליפת ןשידיא ןופ רעלָאמ רעטסנייפ רעד ,הניגנ רעשידיא רעד ןופ ןטנורג

 ןשידיא ןופ טקעטיכרַא רעסיורג רעד ,ןוגינ:הליפת ןשידיא ןטימ טרָאװ

 .ויטַאטישטער ןשיגרוטיל

 ןוא ןביל ןיימ ןגעוו ןביירש וצ רעווש רעייז ןָא רימ טמוק התע-תעל

 גנילצולּפ זיא סָאװ ,קישטניּפ הצע-לעב ןוא עגעלָאק ,טניירפ ,רבח ןטנעָאנ

 םורַא ןטלַאהעגנָא טָאה םיא טימ טפַאשטניירפ ןיימ .קעװַא טלעוו רעד ןופ

 רֶע יו טקנוּפ .ןבעל ןגייא ןיימ יו טַאהעג ביל םיא בָאה ךיא ןוא רָאי קיצרעפ

 עניימ ןזיוועג בָאה ךיא ןעמעוו רימ ייב רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא

 ךיא ןיב ױזַא ,רעדיל ייס ןוא ןויטַאטישטער ייס ,ןגנופַאש עשילַאקיזומ

 ענייז ןזיוועג טָאה רע ןעמעוו ןקישטניּפ ייב רעקיצניא רעד ןעוועג

 ןבירשעג טָאה קישטניּפ זַא ןסייוו עלַא טשינ .סעיציזָאּפמָאק ענעדישרַאפ

 ,יקצול ,ץרּפ :יז ןשיווצ ,רעטכיד עשידיא ןופ רעדיל ךס ַא רָאג וצ קיזומ

 עשידיא סָאד טַאהעג ביל קרַאטש טָאה רע .ערעדנַא ךָאנ ןוא קיווייל ,ימלַא

 ךיז רע טָאה םיא רָאלק ןעוועג טשינ סעּפע זיא רעמָאט ןוא ,טרָאװ עשיטעָאּפ

 טָאה ,"ליטש עלעצעק , דיל-רעדניק סע'צרּפ .ןגערפ וצ רימ ייב טמעשעג טינ

 ַא ןייז ףרַאד ןעמ רעבָא ,ןוגינ םענעטָארעג-טסכעה ַא טימ טמעטַאב רע

 -עקניכ ,, ןייק טשינ זיא סע .םיא ןגנערבסױרַא ןענעק וצ רעלטסניק רעסיורג

 ןייפ ןוא טכַארטרַאפ טוג ,ןוגינ רעשירעלטסניק-טכע ןַא רָאנ ,ןוגינ "עקניּפ

 רעדיל עשירעטכיד וצ קיזומ טביירש ןעמ יוװ רעגייטש ןפיוא -- טסַאּפעגוצ

 , .."ןטייל , ייב

 יו טקנוּפ ,ןעמָאנ ןביל ןייז ןגָארט ןצרַאה ןיימ ןיא ךיא לעװ קיביײא ,ָאי

 ןסעגרַאפ טשינ םיא ןענעק דַארגנינעל ןיא לוש רעסיורג רעד ןופ ןדיא יד

 ךיז רימ ייב ךַאז עטשרע יד 1962 רָאי ןיא טרָאד ןייז ןיימ תעב ןבָאה ןוא

 ןייז ןסעגרַאפ טשינ םיא ןענעק ייז ,"קישטניּפ טכַאמ סָאװ, טגערפעגסיוא

 שטָאכ טלָאוװעג ןטלָאװ רימ יו ,יוא, :רָאי יירד ןופ ךשמב ןזח רעד טרָאד

 ךיא לע ױזַא טקנוּפ זַא ,ךיז טיײטשרַאפ .*! םיא ןענעװַאד ןרעה לָאמנייא ךָאנ

 ...ןסעגרַאפ טשינ ךיוא םיא

 ...ןידבאד לע לבח

 לַאערטנָאמ ,1971 ,12 .בעפ ,"רעלדַא רעדענעק;



 155 גנַאלק ןוא טרָאװ

 ! הליענ זיּב ירדנ לּכ ןופ

 עלַא ןופ תבש רעד -- "ןותבש תבש, ןפורעגנָא טרעוו סָאװ ,רוּפכ-םו

 ןשידיא ןיא תעל-תעמ ןטסקיליײה ןרַאפ טנכעררַאפ טרעוו ןוא -- םיתבש

 טרפב ןוא ,ןדיא ןקיבױלג ןדעי רַאפ תעל-תעמ רערעווש ַא זיא ,ןבעל

 ןופ תעל:תעמ ַא זיא סָאװ ,םעד ץוחַא .ןזח ןרַאפ -- רוביצ-חילש ןרַאפ

 רעקיטסייג רעקיליײה ַא ןופ ,תוינחור עלָאג ןופ ,השודק רעשידיא רעסיורג

 ןרעיוהעגמוא ןופ תעל:תעמ ַא ךיוא סע זיא ,עיצַאטסעפינַאמ רעשידיא

 רעטסכעה רעד וצ טיײיגרעד סָאװ ,גנורעטייל ןופ טסעמרַאפ ןקיטסײג

 גנורעטנענרעד:טָאג יד רָאפ טמוק תעל-תעמ ןקיזָאד םעניא .גנוגנערטשנָא

 -גנורעטייל רעד .םרָאפ רעטסטרעטיילעג ןוא רעטסכעה עמַאס ריא ןיא

 לכ, טימ טכַאנרַאפ רוּפכ-םוי ןָא ךיז טביוה רע .גנירג ןָא טשינ טמוק סעצָארּפ

 רעד ןופ סקַאמילק רעד זיא סָאװ ,"הליענ, טימ ךיז טקידנערַאפ ןוא "ירדנ

 ןופ ןוא זַאטסקע ןזעיגילער ןטסכעה םוצ טכיירגרעד ןוא גנורעטייל רעצנַאג

 ןדיא ייב תעל-תעמ ןקיזָאד םעניא קשח רעקיטלַאװג רעד .השודק רעטסלופ

 וצ טייגרעד ןוא סױרַא טפור טָאג טימ גנורירַאב ןיא רעטנעענ סָאװ ןעמוק וצ

 .ןעגנובעלרעביא עטספיט עמַאס יד

 ףרַאד'מ סָאװ ,תולכיה ךס ַא ןַארַאפ ןענייז ,טלייצרעד טרעוו ,למיה ןיא

 ,עלַא ןופ לסילש רעטסעב רעד רעבָא .ןלסילש ענעדישרַאפ טימ ןענעפע ייז

 ! הניגנ -- זיא

 עלַא רָאנ ,םענייא זיולב טשינ ןענעפע ןעמ ןעק הניגנ ןופ חוכ ןטימ

 ! למיה ןיא תולכיה יד ןופ ןרעיוט

 רוּפכ-םוי ןוא ,ללכב ןענווַאד םייב סָאװ ,רעבירעד טשינ שודיח ןייק זיא

 סיוא טקירד ,רוביצ-חילש רעד ,רע .ןזח רעד ןָאנבױא םעד טמענרַאפ ,טרפב

 עכלעוו ,תוליפת יד ןופ ןליפעג ןוא ןקנַאדעג-טנורג יד גנַאלק ןוא ןָאט ןיא

 ,תעל-תעמ ןטקיליײהרַאפ קרַאטש ןקיזָאד םעניא טנװַאדעג ןוא טגָאזעג ןרעוו

 -רַאפ ןופ לַאװק רעכייר רָאג זיב ַא זיא רוזחמ עקיד'רוּפכ-םוי רעד |

 יד ןופ שטייט םעד טסייוו סָאװ ,ןזח רע'תמא רעד .תוליפת עקיטרַאנדיש

 קרַאטש טרעוו ,קנופ ןשיטעַאּפ ַא וצרעד ךָאנ טָאה רֶע ביוא ןוא ,רעטרעוו

 ןדָאלעגנָא זיא סָאװ ,גנוטכיד רעזעיגילער רעד ןופ טקריװַאב ןוא טּפַאכרַאפ

 ,ןעגנונעפָאה ןוא ןדייל עשידיא טימ ,ןטפַאשקנעב ןוא ןעייוו עשידיא טימ
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 ףרַאד רע .ןביולג ןוא רעיודסיוא ,םוטרעריטרַאמ ןוא הרובג רעשידיא טימ

 רעדָא רעד רַאפ ןוגינ ןקיסַאּפ ַא ןעניפעג וצ ףיוא ןעווערָאה רעווש טשינרָאג

 ,..ןײלַא ךיז טגָאז ןוא ךיז טגניז סע -- הליפת רענעי

 רעקיד'רוּפכ:םוי רעד ךיז ןיא טגָאמרַאפ ןטנעמָאמ עכעלרעייפ ךס ַא

 ,ירדנ לכ :ןענייז ןטנעמָאמ עטסכעלרעייפ יירד עטסיימ יד רעבָא ,ןענוװַאד

 ,הליענ ןוא הדובע

 ! ירדנ לכ

 רעצנַאג רעד ןיא !ןוגינ רעקיטכערּפ ,רעשילרעטסיוא ןַא רַאפ סָאװ

 ירדנ לכ ןופ טכַאנ יד יוװ טקנוּפ ! ןכיילג ןייז ןעניפעג טשינ ריא טעװ טלעוו

 רעד ךיוא זיא ױזַא ,ןבעל ןשידיא םעניא ןוויטָאמ עטספיט יד ןופ ענייא זיא

 סָאװ ןוא .ןדיא ייב רעטסקילייה ןוא רעטספיט עמַאס רעד ירדנ לכ ןופ ןוגינ

 זומ סָאװ ,ךיז ןיא סעּפע טגָאמרַאפ ןוגינ רעקיזָאד רעד ? ןדיא ייב רָאנ סעּפע

 ַא ןוא רעצ ,טפַאשקנעב .םיא טרעה סָאװ רעדנוזַאב ןקיצנייא ןדעי ןריר

 ןקיזָאד םניא ןרָאװעג טניּפשעגנירַא ןעניז טייקניש עקידנריר

 ענייז ןופ ךיז טגָארט רעיורט ןוא רעטיצ רעקיליײה ַא ;ןוגינ ןשילרעטסיוא

 רענייק יו טקנוּפ ,זיא רענייז רבחמ רעד רעוו טשינ טסייוו רענייק .רענעט

 ייב עטכישעג רעד ןיא איבנ ןטסערג םענופ רבק רעד זיא'ס ואוו טשינ טסייוו

 סָאװ שטנעמ רעד רעבָא .ונבר השמ -- ללכב טייהשטנעמ רעד ןוא ןדיא

 יו ,ןעוועג שרעדנַא טשינ זיא ,ןפַאשַאב ירדנ:לכ ןופ ןוגינ םעד טָאה

 !ןײלַא טָאג ןופ טשטנעבעג

 טרעוו ירדנ לכ ןעוו טנעמַאמ רעד דליב עכעלרעייפ ַא רַאפ סָאװ ןוא

 ! רָאפ ךיז טימ טלעטש טגָאזעג

 ןופ םינקז יד -- ,דרעב עשילַאכרַאירטַאּפ טימ ,לוש ןטימ ןיא המיב ַא

 ייב ןוא ,טימ רעד ןיא ןזח רעד ,טנעה יד ןיא סהרות-רפס טימ -- לוש רעד

 ןעייטש עלַא ,ןעלטיק עסייוו ,םיתילט עסייוו .םיללּפתמ יד -- םורַא ןטייז יד

 ! השודק -- ןקילב עכעלרעייפ ,םירוזחמ ענעפָא ,סיפ יד ףיוא

 ןוא גנַאלק ןשילַאקיזומ ןופ עיצַאניבמָאק עלופרילָאק ענייש ַא רַאפ סָאװ

 עקיטכערּפ ַארַאס !לַאוטיר ןשידיא םעד ןוא טייקכעלדליב רעשירעלַאמ

 ! ענעצס

 -לכ םעד טכעלרעהרַאפ טלעוו עשידיא-טשינ יד זַא ,טסואווַאב זיא סע

 טימ טנַאקַאב זיא טלעוו עצנַאג יד .ןדיא יוװ ,רעקינייוו טשינ וויטָאמ ירדנ

 ירדנ-לכ רעקיטכיר רעד רעבָא .ןליּפש רעדָא ןעגניז םיא טרעהעג טָאה ,םיא
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 ןופ ןליּפש רעדָא ןעגניז םיא טרעה'מ ןעוו טשינ זיא םעט רע'תמא ןייז ,ןוגינ

 ךעלבעטשכוב ןעו ,לוש ןיא טכַאנייב רוּפכ-םוי רָאנ ,עניב טרעצנָאק ַא

 ןייא ךיז ןרעה ,רעביא םיא ןבעל טלעוו רעצנַאג רעד רעביא ןדיא ןענָאילימ

 ןצנַאג םעד ןליפ טשרע ןעמ ןעק ,לוש ןיא ,טרָאד .םישוח ערעייז עלַא טימ

 '! ףַאשַאב ןלופ ריא ןיא עידָאלעמ ילדנ-לכ רעד ןופ תיצמת
 ןלעניגירָא ןוא ןקיטרַאנגיא ץנַאג ַא טמענרַאפ ירדנ לכ ןופ ןוגינ רעד

 ןיטולחל זיא רע .קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ רצוא םעניא טרָא

 ןָאט רקיע רעד .סעידָאלעמ ןוא ןוויטַאמ עשידיא ערעדנַא עלַא ןופ שרעדנַא

 ךיז ןרעה סע .גנַאזעג ַא ןופ רעכיג רָאנ ,טעבעג ןייק ןופ טשינרָאג זיא רענייז

 םעד ךיז ןיא יז ןגָארט סעּפע רעבָא ,רענעט עקידנענייוו וליפַא טרָאד

 ליפעג-סקלָאפ ןטרירטנעצנָאק קרַאטש ןוא ןטלמַאזעגנָא ןַא ןופ רעטקַארַאכ

 רעכעלטנדרַָארעסיױא ןַא םיא ןיא ַאד זיא סע .ענורטס-סקלָאפ רעד ןוא

 שימעג רעשימעכ ַא ,ףושיכ רענעטלעז ַא ךָאנ ןוא ,חוכ רענעטלעז ַא ,טפַארק

 ןקיבײא ןוא םענַאב-טָאג ןפיט ןופ ,ןוחטב ןשידיא ןטלַא ןוא סָאטַאּפ ןופ

 עקידנגָאז ןופ ,רענעט עקידנענַאמ ןוא עקידנענַאמרעד טסכעה ןופ ןביולג

 וצ טלעוו יד סױרַא ןרעדָאפ סָאװ ,ןגנַאלק עקידנפורסױרַא קרַאטש ןוא

 ,"ןידה-םוי, םוצ טייהשטנעמ עצנַאג יד ןוא ,גנונעכער ןוא טּפשמ

 עשידיא עטמירַאב-טלעװ ענעגנַאגעגקעװַא ךס  ַא זַא ,טנַאקַאב זיא'ס

 טרעטייוורעד ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןרָאטיזָאּפמָאק ,ןטעַאּפ ,רעקיזומ ,רעלטסניק

 סולפנייא םעד רעטנוא ןבָאה ,ןביולג ןשידיא םענופ ןוא ןבעל ןשידיא םענופ

 עידָאלעמ ירדנ-לכ רעשילרעטסיוא רעקיטכערּפ רעד ןופ גנוקריוו ןוא

 ןוויטקעלַאק םעד טליפרעד ןבָאה ייז .קרעוו עלַאטנעמונָאמ ערעייז ןפַאשעג

 רעדעי .ןוגינ ירדנ לכ םניא קורדסיוא ןטספיט ןייז ןענוֿפעג טָאה סָאװ ,םעטָא

 ןוא טרעטַאלפ המשנ עשידיא יד ,ןצרַאה ןיא ךיז ייב ףיט םיא טגָארט דיא

 עלַא ןופ ןיורק יד זיא רע .םענייז גנַאלק ןטסדנימ ןרַאפ ףיוא טרעטיצ

 ! םינוגינ עשידיא

 -לכ ןופ ןוגינ םעד וצ וצ ךיז ןרעה רימ .ןעוו ,טכַאניײב רוּפכ-םוי ןדעי |

 ןרעוו רימ זַא ,זנוא ןיא ףיוא טייג ןבעל רעיינ ַא זַא ,רימ ןריּפש ,ירדנ

 ןיא ןײרַא םיא רימ ןעיצ ,םיא וצ ךיז קידנרעהנייא ףרַאש .ןרָאבעג יינספיוא

 ןיא טליפעגניירַא ,םירבא ערעזנוא עלַא ןיא טרעדילגעגניײרַא טרעוו רע .ךיז

 רעזנוא ןיא ,ןטולב ערעזנוא עלַא ןיא טרעווילגעגניײרַא ,םישוח ערעזנוא עלַא

 ,ןבעל-ןוא-בייל ןצנַאג
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 םענעעזעגנָא ןַא ןעמונרַאפ זיולב טשינ טָאה סָאװ ,ןייטשניבור ןַאטנַא

 עטסערג יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא רָאנ ,קיזומ רעשיסור רעד ןיא טרָא

 רעטשרע רעד ןופ רעדנירג רעד ןעוועג זיא ןוא טייצ ןייז ןיא ןטסינַאיּפ

 םעד רעטנוא טָאה ,גרוברעטעּפ ןשירַאצ ןיא עירָאטַאװרעסנַאק-קיזומ

 ןיא ןעמענרַאפ וצ ךיז ןבױהעגנָא ןוגינ ירדנ-לכ םענופ גנוקריוו ןוא סולפנייא

 עשילביב ןוא עשירָאטסיה עשידיא-לַאנָאיצַאנ טימ ןפַאש ןשילַאקיזומ ןייז

 .סעמעט

 ךָאנ ןוא "רעייבכמ יד , ,"השמ, ערעּפא עשילביב ןייז זיולב ןענַאמרעד וצ

 ןיא .טלַאהניא ןשידיא-לַאנָאיצַאנ ַא טימ ןעגנופַאש עשילַאקיזומ ערעדנַא

 ןוויטָאמ עשידיא ךס ַא רעייז ןעניפעג ריא טעוװ ללכב קרעוו סנייטשניבור

 .ןעגנַאזעג ןוא

 תונורכז ענייז ןיא רעביא טיג שיליא .ר רעביירש רעשידיא-שיסור רעד

 ןגעוו ענייז גנוקרעמַאב עטנַאסערעטניא עקידנגלָאפ יד ןענייטשניבור ןגעוו

 :ירדנ-לכ ןופ ןוגינ םעד

 בילוצ ייס ,רעייט רעייז ןעוועג דימת רימ זיא ירדנ-לכ ןופ הליפת יד,

 ןַא יו טנידעג ןטלעז טשינ טָאה רעכלעוו ,טלַאהניא ןשילרעטסיוא ריא

 רעד בילוצ ייס ןוא ,ןדיא יד ןגעק ןעגנוקידלושַאב ענעדיישרַאפ ןופ דיירסיוא

 ,טמַאטש יז ןענַאו ןופ טשינ טסייוומ סָאװ ,עידָאלעמ רענייש-רעדנואוו

 .לייוו ,דָאירעּפ ןטייוו ַא רעייז וצ טרעהעג יז זַא ,טשינ קפס ןייק זיא סע שטָאכ

 יד ןופ ןגנופַאש עשילַאקיזומ יד ןשיווצ וליפָא ןכיילג ריא טשינ טָאה יז

 .תורוד עטסטנעָאנ

 ךיוא םעד טימ ךיילגוצ ןוא סלעניגירָא ,סקיטרַאנגייא סעּפע זיא סָאד,

 רעפַאש רעד זַא ,טשינ לפייווצ ןייק זיא סע .שילַאקיזומ ןוא שידָאלעמ רעייז

 ןסעזַאב טָאה ,ןייז טשינ לָאז רע רעוו ,עידָאלעמ רעקיזַאד רעד ןופ

 ןשירָאטיזָאּפמָאק ןסיורג ַא טימ ןטייקיאעפ עשילַאקיזומ עכעלנייוועגרעסיוא

 ,?טנַאלַאט

 ךיוא זיא ןוגינ ירדנ-לכ ןקיטכערּפ םענופ טּפַאכרַאפ רעקינייוו טשינ

 .ענייה ךירנייה רעקיריל רעשידיא-שישטייד רעסיורג רעד ןעוועג

 ןייז ןופ ןרָאי עטצעל יד טָאה ענייה ךירנייה זַא ,טלייצרעד טרעוו סע

 טימ ןעמוקעג םיא וצ זיא גָאט םענייש ַא ןיא .טקנערקעג קרַאטש רעייז ןבעל

 סקילעפ רָאטיזָאּפמָאק רעשידיא-שישטייד רעטמירַאב רעד ךוזַאב ַא

 זיא ענייה .דניירפ רעמיטניא ןַא רענייז ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןַאסלעדנעמ
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 ןעמוקנײרַא ןעזרעד טָאה רע ןעוו .טעב ןיא רעטריזילַארַאּפ-בלַאה ַא ןגעלעג

 רעדייא ךָאנ ןוא .טיירפרעד קרַאטש םיא טימ ךיז רֶע טָאה ,טניירפ ןייז

 טָאה ,ןצעזוצקעװַא ךיז ואוו ץַאלּפ ַא ןעניפעג וצ ןזיוװַאב טָאה ןָאסלעדנעמ

 ןוא ןפורעגוצ םיא ,טייקשידיא ןופ טייוו ןעוועג ןיוש זיא רע שטָאכ ,ענייה

 רַאפ לָאז רע ןטעבעג ןוא ,רוּפכ-םוי טנייה זיא סע זַא ,חול ןיא ןזיוועג םיא

 עשילמיה סעמעוו ,וויטָאמ ירדנ:לכ ןקיטכערּפ םעד ןליּפשסיוא םיא

 ןופ ,גנונעפָאה ןוא דיירפ ןופ ,ןייוועג ןוא טעבעג ןופ ןעגנַאלק ,ןעגנַאלק

 יד ןפורעגסױורַא ןענייה ייב ןבָאה ,ןביולג ןוא הרובג ןופ ,ןזייּפ ןוא רעצ

 | ,ןגנַאזעג עטסשיריל ןוא עטסקיצרַאה

 ןעק ,עצנַאג תורוד ןופ וויטָאמ רעד זיא סָאװ ,וויטָאמ-ירדנ-לכ רעד ,ָאי

 ףיוא ,עדמערפ ףיוא ךיוא טקריוו רע ,ןקריוװַאב ןוא ןסולפנייאַאב ןכעלטיא

 | ...טלעוו רעשידיא-טשינ רעד

 ןקיד'רוּפכ-םוי םעניא טנעמַאמ ןטסכעלרעייפ ןטייווצ םוצ טציא םוק ךיא

 .הדובע יד -- ןענווַאד

 גָאטיײב רוּפכ-םוי עינָאמערעצ-הדובע רעד ןופ טנעמָאמ רעקיזָאד רעד

 ,שדקמה:תיב ןופ ןטייצ עטלַא רָאג יד םיללּפתמ יד רַאפ ףיוא טבעל ,ףסומ וצ

 קלָאפ סָאד ןוא ,הרזעב ןייטש ןגעלפ ,ןרהא-ינב יד טימ ,לודג-ןהכ רעד ןעוו

 יד ןופ ןעגניזכָאנ סָאד ,ןלַאפ םיערוכ סָאד ."דחּפ , ןופ "ןייגעצ , טגעלפ

 טימ סיוא ךיז טנכייצ סָאוװ ,הדובע רעד ןופ ןוגינ םעד ןזח ןטימ םיללּפתמ

 ןופ גנַאזעג-םייול םעד ןָא טנָאמרעד ,ןעגנַאגרעביא עקיטרַאנדישרַאפ ענייז

 ...רבע ןטייוו ןלופטכַארּפ םעד ןיא ,שדקמה-תיב

 קיטש עקידלַאװג ַא טקעטש הדובע רעד ןופ עינָאמערעצ רעד ןיא

 ,טײקרַאבמענרַאפ רעשירָאסישזער סיורג טימ ןעגנוזעגמורַא טסנוק-סקלָאפ

 ,רילָאק ןוא עיניל ,טסעשז ,עזָאּפ ליפיזַא םעד ןיא ָאד זיא סע

 טסייר סָאװ ,רעייפ ןזעיגילער ןוא ,טײקשילַאקיזומ סולּפ טײקשירַאטּפלוקס

 ןיא טגָאמרַאפ גנַאזעג םענופ טייקכעלרעייפ יד .קרַאטש רָאג טרינַאּפמיא ןוא

 שממ ךייא ןגָארטרַאפ סָאװ ,רענעט עקידנביוהרעד ןוא ןעלגילפ עכלעזַא ךיז

 ,..ןײרַא למיה ןיא

 עסיורג יד ךרוד טלַארטש סָאװ ,ןוז רעד טימ גָאטײב רעקיטכיל רעד

 ןקיזָאד םעד וצ טסַאּפעגוצ ױזַא זיא ,ןײרַא קינייוװעניא רעטצנעפ-לוש

 ַא יו ,גנַאזעג ןצנַאג םעד טימ קרַאטש ױזַא טרינָאמרַאה ןוא טנעמָאמ

 ְו גנילירפ ןיא גניליווצ רעקיטכיל
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 טליפ ,רָאכ ןייז טימ טלגנירעגמורַא ,דומע םייב טייטש סָאװ ,ןזח רעד

 ...לודג-ןהכ ַא יו שממ ,טלָאמעד ךיז

 :םוי םעניא טנעמָאמ ןטסכעלרעייפ ןטירד םוצ ךיא םוק דניצַא ןוא

 ,הליענ -- ןענוװַאד ןקיד'רוּפכ

 ןוא טייקכעלרעייפ יד ןרעדלישוצּפָא ןטסעמרַאפ רָאג סע ךיז ןעק רעוו

 ? הליענ ןגָאז םייב לוש ןיא טשרעה סע סָאװ ,גנומיטש עקילייה יד

 ! הליענ

 רעד ןיא ןבָאה טלעוו רעד רָאג רעביא ןדיא ןענַאילימ ןופ תורוד ליפוזַא

 ערעייז טצפיזעגניירַא טייקכעלרעייפ טימ טשימעג העש רעקיליײה רעקיזָאד

 ! רוזחמ ןקידירוּפכ-םוי םענופ ףוס םייב תוליפת יד ןיא תושקב ןוא םינונחת

 ןוא המשנ ןוא ץרַאה ליפיזַא ןײרַא ןזח רעד ייז ןיא טגייל רַאפרעד ןוא

 ! תוא ןדעי ןוגינ טימ ןשטייטסיוא טוואורּפ

 ךיז טפור סָאװ ,עמַארד רעכעלשטנעמ רעסיורג רעד ןופ גָאליּפע רעד

 רָאסישזער םוש ןייק סָאװ ,גנוגייטש ןוא גנורעטייל טימ לופ זיא ,"ןידה-םוי;

 זיא סיורג רָאג .ןעמערופוצסיוא ןזייווַאב טשינ סע ןעק טלעוו רעד ןיא

 יז זיא רעסערג ליפ ךָאנ ,רעבָא ,םיללּפתמ עלַא ייב גנונַאּפש יד טלָאמעד

 ןופ עלָאר רעד ןיא ןַאטעגנײרַא ףיט ןבעל-ןוא:בייל טימ זיא סָאװ ןזח םייב

 ...תוחילש רעקילייה ןייז

 ! רָאג זיב דליב ךעלרעדנואוו ַא

 יד ךרוד .טכַאנ יד וצ טלַאפ סע .טייגרַאפ ןוז יד .ּפָא ךיז טרעק גָאט רעד

 -תושמשה-ןיב עקירעטיצ ַא ךיז טסייר רעטצנעפ יד ןופ ןביוש עטרילַאק

 ךיז "ןעייגעצ , עכלעוו ,לוש ןופ טנעוו יד ףיוא ּפָא ךיז טגָאלש סָאװ ,טכיל

 ,םיללּפתמ יד ןופ ּפעק יד רעביא .טייקילייה רעקירעטיצ טימ ןעילג ןוא שממ

 םענופ .טייקיטכרָאפ ַא טבעווש ,סיפ יד ףיוא עלַא ךיז ןעניפעג עכלעוו

 ערעייז טימ סױרַא ןענייש סהרות-רפס יד ןכלעוו ןופ ,שדוק-ןורָא ןטנפעעצ

 עקידרעטיצ יו ,ךעלעטנעמ ענעדייז עסייוו עטצוּפַאב-דלָאג עקידנרירעמיש

 םעד טָא ןופ ןטימ ןיא ןוא :טייקכעלטעג ַא טעייוו ,ןביוט עקידנעקרַאװ

 ! חתּפ םימש ירעש -- :ןזח םענופ לוק ַא ךיז טרעה ,זַאטסקע ןקיליײה

 ...למיה םענופ ןרעיוט ענייד ףיוא זנוא רַאפ ןפע

 םעד טקריוו ױזַא ,טפול יד ןטינשעגרעביא טלָאװ ,ףלח רעפרַאש ַא יו

 .רעייפ קיטש ןייא יוװ סיוא טעז סָאװ ,םלוע ןצנַאג ןפיוא יירשעגסיוא ס'נזח

 ! טגניז -- טדיז ןוא טכַאק סיפ יד רעטנוא ליד רעד
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 -טוג ןלעיצעּפס םעד ןָא טביוה ןזח רעד רָאנ יו ,בױהנָא ןופ ךיילג ןיוש

 טרעוװו הליענ ןופ "שידק, רעד ןכלעוו טימ ןוגינ ןכעלרעייפ ןטמירַאב

 רעמ ךָאנ םיללּפתמ יד ןופ רעצרעה ענעדנוצעגנָא יד ןרעוו ,ןעגנוזעגסיוא

 יו ,ףיורַא למיה םוצ ךיז ןעיצ תומשנ עטרעטיילעג ערעייז ןוא ןדנוצעגנָא

 יו ןוא .דלַאװ ַא ןיא רעמייב יוװ ,ךיז ןגעװַאב ּפעק ערעייז .ןלייז עקימַאלפ

 ױזַא ,ּפָארַא גרַאב ןכיוה ַא ןופ טמוק סָאװ ,לַאװק-רעסַאוװ ַא ןופ ןשיור סָאד

 טייגעצ סָאװ ,לוק ס'נזח ןטימ סיוא ךיז ןשימ עכלעוו ,תולוק ערעייז ןעמושז

 ,גנורעטנענרעד-טָאג ןיא ןוא ,גנורעטייל ןיא ךיז

 ! ךירעש האובנ --

 ןטימ ןזח רעד רעדיוו ךיז טגניזעצ ,ןרעיוט ענייד ןיא ןײרַא זנוא זָאל

 סיורג ןופ יא טרעטיצ רענייז לוק רעד .חסונ-הליענ ןכעלרעייפ ,ןקיליײה

 דלַאב למיה םנופ ןרעיוט יד ךיז ןלעוו רעמָאט ,קערש ןופ יא ,גנוגנערטשנָא

 סָאד ... דובכה-אסכ םוצ ןכיירגרעד טשינ טעװ הריש ןייז ןוא ןכַאמרַאפ

 וצ ףיוא תוחוכ ענייז עלַא ןדנעװנָא זומ רע ! ןעשעג טשינ ןפוא-ןיאב רָאט

 ךיז ןלָאז ייז ואוו ,ץַאלּפ ןקיטכיר םוצ ןוא טייצ ןיא תוליפת יד ןגנערב

 ...הלעמ:-לש-אילמּפ רעד ןופ הריש רעד טימ ןשימסיוא

 יד ןופ ,םיללּפתמ יד ייב ייס ןוא ןזח םייב ייס ,ךיז ןסיג תוליפת יד

 עלַא תורוד טניז טקינייארַאפ סָאװ ,ןייוועג ןוא טעבעג טימ סױרַא רעצרעה

 -תושמשה:ןיב ןקידרעטיצ ןופ ןייש רעטצעל רעד .ךעלייק-דרע םענופ ןדיא

 םענופ רוּפש ןייק רעמ ָאטשינ זיא סע .טנעוװ יד ןופ טדניוושרַאפ טכיל

 ט'פושיכ ןוא טצילב סָאװ ,טכיל עשירטקעלע סָאד זיא ןבילבעג .גָאט ןקיטכיל

 ,עניד ליטש ןרעטיצ סע עכלעוו רעביא ,םיתילט עסייוו יד טימ גיוא סָאד

 | ,גָאטיײב ןוז רעד ןופ יו ,ןלַארטש ענעגיוצעגסיוא

 יז זַא טסנרע ןוא קידנרעביוצ ױזַא ,ןייש קידנּפַאכרַאפ ױזַא זיא דליב סָאד

 -- ןיא םיא טימ ןוא ! טָאג -- ןיא ןביולג ןרעפיט רָאנ ןופ לַאװק ַא טרעוו |

 ןופ סנייא ןלײטוצּפָא טשינ ןענייז ,ןבעל ןוא טָאג ,עדייב ייז לייוו ! ןבעל

 | | . . .ןטייווצ
 ! הרושק ךרתכב אהת םויה יתניר ---

 ךיז טעב ,ןיורק ןייד ןיא טּפינקעגנָא גָאט ןקיטנייה ןייז לָאז גנַאזעג ןיימ

 ...םלוע לש ונובר םייב ןזח רעד קיד'מימחר

 סע !שדוק-ןורָא רענעפָא רעד -- ןגיוא יד רַאפ .טּפַאלק ץרַאה סָאד

 -ןורָא ןיא ,קינייוװועניא .סהרות-רפס יד ןופ ךעלעטנעמ יד קינוז ןעקסַאילב



 ינדרי יכדרמ 162

 ַא ןופ יו ,ןייש ןכעלטיור ַא טימ ,לּפע ןַא יו ,"דימת-רנ, ַא טנערב ,שדוק

 עדייב ןופ ּפערט יד ייב ! ךעלעטנעמ ענעדייז עסייוו יד ףיוא ,םיוב-ץיּפש

 ! תורונמ ענרעבליז עסיורג ייווצ ןענערב שדוק:ןורָא םוצ ןייגוצפורַא ןטייז

 ןופ העש יד ! ןבילבעג טשינ ןיוש זיא טייצ ךס ןייק ! העש עטצעל יד זיא סע

 עטצעל ַא ,טסעמרַאפ ַא רָאּפ טמוק סע ! ףוס ריא וצ טמוק טעבעג ןופ ,םימחר

 ...תוחוכ ןופ לגנַארעג ַא -- גנוגנערטשנָא טונימ

 ַא רַאפ סָאװ !ןעגנַאלק ןוא רעטרעוו ןופ סוגפיונוצ ַא רַאפ סָאװ

 | ! קיזומ ןוא עיזעָאּפ ןופ עיצַאניבמָאק

 ןיא רעטבילרַאפ ַא זיולב טשינ ןייז ןעמ ףרַאד ןליפ וצ סע ידכ רעבָא

 ןבָאה ךיוא ףרַאד ןעמ רָאנ ,הניגנ רעשידיא ןיא ןוא עיגרוטיל רעשידיא רעד

 ,.."ןצרַאה ןוא טָאג,

 ,ןזח םנופ גנַאזעג סָאד ּפָא טגנילק ןוא טגניז טסוג-הליענ ןרעטיול ןיא

 -- רעטייווצ רעד וצ הליפת ןייא ןופ רעטייל ַא ףיוא יו טרעטעלק רעכלעוו

 יד ןרעוו ייברעד .דרע רעד טימ למיה םעד ןדניברַאפ וצ קידנטסולג

 המיא ןוא דחּפ טימ זיולב טשינ ןגנורדעגכרוד םיללּפתמ יד ןופ רעצרעה

 יד ןופ .םיא וצ גנורַאג ןוא טפַאשביל טימ ךיוא רָאנ ,רעפעשַאב םעד רַאּפ

 סָאװ ,תורוד ןופ גנַאזעג טימ טעייו תואחסונ עלענָאיצידַארט עטלַא

 טייקיטכרָאפ ןוא טייקנביהרעד יד ,טייקכעלרעייפ יד רעטנוא טכיירטש

 -רפס יד ןעייטש עקידנגייווש-ףיט ןוא עקיד'תודוס .טנעמָאמ ןקיליײה םענופ

 ןוא ךרָאש ןקינייא ןדעי וצ וצ ךיז ןרעה ןוא שדוק-ןורָא םענעפַא םניא סהרות

 ...ןגנַאלק-הליענ עכעלרעייפ יד ךיז ןיא ןייא ןּפַאז

 -נעעג ךיז טָאה ,תעל-תעמ ןצנַאג ַא טרעיודעג טָאה סָאװ ,עמַארד יד

 | ,טקיד

 טימ ,גנורעטייל המשנ טימ ,גנוביוהרעד טימ טמעטָא ןזעוו רעדעי

 זיולב ןָאט ןלעוו ךָאנ ,טײקכעלטרַאװטנַארַאפ ךָאנ ,ןליוו ןעיירפ ךָאנ רעגַאב

 | ...סטוג

 רעבָא ,תעל-תעמ רערעווש רָאג זיב ַא זיא רוּפכ-םוי ,טגָאזעג ןיוש יו

 ...! תוממורתה ןוא גנורעטייל טימ לופ

 .י .1 ,1953 ,15 .בעפ ,"טַאלבנכָאוװ רעקרָאי-וינ,
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 רעּבוַאט דרַאכיר רעגניז רעד

 ףיוא ייס ןוא עניב-טרעצנַאק ןוא-ןעטערעּפָא רעד ףיוא ייס ,ךיירטסע

 ףעזַאי ןדיא ייווצ יד ןעוועג ןענייז ,סדרָאקער ףיוא ןוא ָאידַאר רעד

 רעד .רעבוַאט דרַאכיר רענעברָאטשרַאפ גנַאל:טשינ רעד ןוא טדימש

 רָאנ ,ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד ןיא זיולב טשינ טמירַאב ןעוועג זיא רעטצעל

 רעד ןפורעג ןרעבוַאט ןבָאה ןשטייד יד .טלעוו רעצנַאג רעד רעביא

 רעד ןפורעג םיא ןבָאה רעכיירטסע יד ןוא יָאזורַאק רעשטייד,

 ןעוועג זיא רע זַא ,זיא תמא רעד רעבָא ."קימרָאקעמ ןַאשזד רעשיכיירטסע,

 רעשיריל ,רעשיטנַאמָאר ,רעטסנייפ רעד ,רעבוַאט דרַאכיר -- ןיײלַא רע

 יד טּפיוהרעביא ,רעצרעה סנעמעלַא ןעגנַאפעג טָאה סָאװ ,רעגניז רָאנעט

 רַאג רעביא ןעיורפ ןשיווצ רעגניז סלַא גלָאפרעד ןייז .ןעיורפ ןופ רעצרעה

 ףלָאדור, רעד ןעוועג זיא רע .ןכיילג ןייק ךיז וצ טשינ טָאה טלעוו רעד

 ןוא ָאידַאר רעד ןופ ,עניב-טרעצנָאק ןוא עטערעּפָא רעד ןופ "ָאניטנעלַאװ

 ,סדרָאקער

 ןעמ ןכלעוו רַאפ סנייז דיל ןייא ןרעוו טנָאמרעד ָאד ףרַאד סרעהנוזַאב

 "ץרעה סעצנַאג ןיימ טזיא ןייד , זיא סָאד .ןעקניידעג קידנעטש םיא טעוװ

 ס'רַאהעל ץנַארפ ןופ רענייא ןופ ('סנייד ןצנַאגניא זיא ץרַאה ןיימ ,)

 ןיא .לָאמ טנזיוט 15 יו רעמ ןעגנוזעג דיל סָאד טָאה רע .סעטערעּפָא

 טרַאה יַאמ זיא סרוי, ןעמָאנ ןרעטנוא טסואוַאב דיל סָאד זיא עקירעמַא

 ,רעלוּפַָאּפ קרַאטש רעייז ָאד זיא ןוא "ןָאליע

 סָאװ סָאד ןוא רעגניז ַא ןופ עיצַאניבמָאק ַא ןעוועג זיא רעבוַאט דרַאכיר

 ןייק ןעוועג טשינ זיא עמיטש ןייז ."ןעמוָאש , ַא עקירעמַא ןיא ןָא טפור ןעמ

 ןעוועג זיא רֶע .טייקנייש עכעלריטַאנ ַא טגָאמרַאפ טָאה יז רעבָא ,עסיורג וצ

 רֶע ןוא ,ןליפעג עטרַאצ ,ןטייקניד ,ןסנַאוינ ןעגנירבסױרַא ןיא רעטסיימ ַא

 ןעמעלַא טָאה סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ-עניב עשיטענגַאמ ַא טגָאמרַאפ טָאה

 ,ןעדרַאג ירעמ ןוא ןע'ניּפַאילַאש וצ ןכיילגוצ םיא טגעלפ'מ .ןעגנואווצַאב

 טייוו טייקכעלנעזרעּפ-עניב ןוא חוכ ןשיטסיטרַא רעייז טימ ןבָאה עכלעוו

 .ןןעמיטש ערעסערג ךס ַא טימ רעגניז ערעדנַא ןגיטשעגרעבירַא

 טָאה קירוצ רָאי ַא טימ לָאה יגענרַאק ןיא ָאד טרעצנָאק ןטצעל ןייז ףיוא

 ַא ןייז וצ טסייה סע סָאװ ןזיווַאב לָאמ ןטסטנזיוט םוצ רעבוַאט דרַאכיר

 ןוא דנַאלשטייד ןשיטסירעלטיה:רַאפ ןיא רעגניז עטסבילַאב ייווצ י דך



 ינדרי יכדרמ 164

 -סיוא ןעוועג זיא לַאז רעצנַאג רעד זַא ,ןגָאז וצ רָאג קירעביא זיא סע .רעגניז

 ןענייז סע .עניב רעד ףיוא ןסעזעג ךיוא ןענייז ןשטנעמ ןוא טפיוקרַאפ

 ,רעגניז ךיוא רָאנ ,רעבָאהביל-קיזומ םלוע ןַא זיולב טשינ ןרעה םיא ןעמוקעג

 טרָאד טָאה'מ .דואווילָאה ןופ ןרָאיטקַא ןוא רעטַאעט ןופ ןטסיטרַא ,רעקיזומ

 ןעוועג זיא רעבוַאט דרַאכיר .ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןוא ךירטיד ןילרַאמ ןעזעג

 טרעצנָאק ַא םענייז ןופ .רעגניז רַאפ לוש ַא ךיוא רָאנ ,רעגניז ַא זיולב טשינ

 רעד ,זנוָאד ןעלַא סָאװ ,סָאד ןעוועג תמאב זיא רע .טנרעלעג ךס ַא ןעמ טָאה

 םיא ןגעוו טָאה ,"סמייט קרָאי-וינ,; רעד ןופ רעקיטירק-קיזומ רעטמירַאב

 ַא טימ רָאנ ,עמיטש ַא טימ זיולב טשינ ןרָאװעג ןריובעג זיא רע , זַא ,ןבירשעג

 ,"ליומ ןיא דיל

 ןיא ,ןילרעב ןיא ןעגניז ן'רעבוַאט טרעהעג ךיא בָאה לָאמ עטשרע סָאד

 רעטעּפש רָאי ייווצ טימ טרעהעג רעדיוו םיא ךיא בָאה ךָאנרעד .1928 רָאי

 ךיירטסע ןוא דנַאלשטיײיד ןשיטסירעלטיה-רַאפ ןיא זַא ,ןגָאז ןעק ןעמ .ןיוו ןיא

 ךרַאכיר ןענופעג טשינ ךיז טָאה סע ואוו ,זיוה ןייק ןעוועג טשינ זיא

 ןַא ,עטע רעּפָא ןַא ,טרעצנָאק ַא ןעוועג זיא סָאד יצ ןוא .סדרָאקער ס'רעבוַאט

 ןעוועג קידנעטש זיא ,ןטָארטעגפיוא זיא רעבוַאט דרַאכיר ואוו ,ערעּפָא

 רעוו ,טרָאד ןגָארטעג טנעה יד ףיוא שממ םיא טָאה ןעמ .טקַאּפעגרעביא

 רעטעּפש ןלעוו ןשטנעמ עקיבלעז יד זַא ,טכירעג טלָאמעד סע ךיז טלָאװ

 ןוא רעדרעמ ע'טושּפ ןיא ,תויח עקיטשרָאד:טולב ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאֿפ

 סקעז ייז ןשיווצ ,ןשטנעמ ןענָאילימ ןדרָאמסיוא ןלעװ סָאװ ,םינלזג-דלַאװ

 סע זַא ,טלעטשעגרָאפ טלָאמעד רעבוַאט דרַאכיר ךיז טָאה ? ןדיא ןָאילימ

 יא ןוא דנַאלשטיײיד ןופ יא ןפיולטנַא ןפרַאד טעוװ רע ןוא טייצ ַא ןעמוק טעוו

 ןעוו ? דנַאלגנע ןייק ןעוװעטַאר ךיז ןוא ןבעל ןטימ םיוק ךיירטסע ןופ

 ַא וצ עביל ַאזַא .טכַאלעגסיוא ךיז רע טלָאװ ,טלָאמעד םיא סע טגָאז רעצימע

 דרַאכיר וצ ןזיוװעגסױרַא ןבָאה רעכיירעטסע ןוא ןשטייד יד יו רעלטסניק

 ,טנגעגַאב טשינ ץעגרע ןיא ךָאנ ךיא בָאה ןץ'רעבוַאט

 :ײלגַאב רענילרעב ןיימ ןופ גנורעטסיײגַאב יד ןסעגרַאפ טׂשינ ןעק ךיא

 בָאה ךיא ןעמעוו ,טרעצנַאק ס'רעבוַאט וצ רימ טימ ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,ןרעט

 זַא ,םעד רַאפ רַאבקנַאד ױזַא ןעוועג רימ זיא יז .סדרָאקער ןופ טנעקעג זיולב

 ןעוועג זיא סע .רימ טימ ןָאט וצ סָאװ טסואוועג טשינ ךַאפנייא טָאה יִז

 זיא ןצרַאה ןפיוא ןוא טעינַאמעג ,ןעגנוזעג טָאה טפול יד ,טייצ-גנילירפ

 ַא רַאפ .עּפָארײא רעביא עזייר עטשרע ןיימ ןעוועג זיא סע .ךעליירפ ןעוועג
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 זיא ןילרעב .גנובעלרעביא עקידלַאװג ַא סע זיא רָאי 19 ןופ רוחב ןגנוי

 ןוא ןבעל יירפ טנעקעג ןבָאה ןשטנעמ ואוו ,טָאטש ַא ןעוועג ךָאנ טלָאמעד

 עשידיא ךס ַא ןילרעב ןיא טניואוועג טלָאמעד ןבָאה'ס .ןבָאה האנה

 דוד .דנַאלסור ןוא ןליױוּפ ןופ ענעמוקעגרעבירַא רעביירש ןוא רעלטסניק

 ןיא .ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןוא יקסניצשעל בקעי ,ינרַאשט לאינד ,ןַאסלעגרעב

 ,ץכַאנַארג רעדנַאסקעלַא טימ טנַאקַאב ךיוא טלָאמעד ךיז ךיא בָאה ןילרעב

 זיא סָאװ ,ןרעטײלגַאב ןיימ ןוא רימ ןשיווצ "ןכדש , רעד ןעוועג סָאד זיא רע

 רָאי ַא ןופ לדיימ ַא ןעוועג זיא יז .טרעצנַאק ס'רעבוַאט וצ רימ טימ ןעגנַאגעג

 רעטכע טימ .עטבילעג ס'כַאנַארג ןופ רענייא ןופ רעטסעווש ַא ,8

 רעשטייד רעטכע טימ ןבעגעגוצ ךיוא טלָאװ ךיא ןוא ,טייקכעלפעה רעשטייד

 ןיא טגיל שירעפַאלקש סעּפע .ןגױצַאב רימ וצ ךיז יז טָאה ,טייקינעטרעטנוא

 ןופ ןצרַאה םוצ זיא ןוא טרילעּפַא סָאװ ,יורפ רעשטייד רעד ןופ רוטַאנ רעד

 ןופ טמוק סָאװ ,ןשטנעמ ןגנוי ַא וצ טשינ רעבָא ,שטייד םענעריובעג

 ...עקירעמַא

 -עגרעביא ןעוועג זיא ,ןעמוקעגרָאפ זיא טרעצנַאק רעד ואוו ,לַאז רעד

 רעד :טייקיניילק ַא ,ּפָאק ףיוא ּפָאק ןענַאטשעג ןענייז ןשטנעמ .טקַאּפ

 ןופ רע'מינּפ יד ףיוא טקוקעג בָאה ךיא ! טגניז דנַאלשטיײד ץנַאג ןופ גנילביל

 טָאה סָאװ ,גנורעטסיײגַאב רעד טימ ןרָאװעג טקעטשעגנָא ןיב ,ןשטנעמ יד

 רעבוַאט ןוא לָאז ןיא רעטסניפ טרעוו טָא ןוא .טפול רעד ןיא ןגָארטעג ךיז

 ןופ םערוטש ַארַאס !ענײמ ךעלעמַאמ -- עניב רעד ףיוא ךיז טזייווַאב

 ןבָאה לַאז ןופ טנעוו יד !ןכַארבעגסױא טָאה סע ןטנעמסידָאלּפַא

 טָאה רע ןעוו ןוא ...ןעמענפיוא טשינ רענעש ןעמ ןעק טָאג ַא ...טכַארקעג

 ןימ ךיז טָאה ,ןעגניז וצ ןבױהעגנָא טָאה ןוא ליױמ סָאד טנעפעעג

 זיא םַארגָארּפ סָאד .ץַאלּפ םענופ ןביוה ןייא ןיא ןטלַאהעג ןרעטײלגַאב

 ןופ רעדיל ערעלוּפָאּפ ןוא עטסואווַאב-טוג ןופ סנטסרעמ ןענַאטשַאב

 זיא סע ןעוו רעבָא .ערעדנַא ןוא סוָארטש ןַאהָאי ,ןַאמוש ,טרַאצָאמ ,טרעבוש

 טיײצ עצנַאג יד טָאה םלוע רעד סָאװ ףיוא ,רעדיל ס'רַאהעל וצ ןעמוקעג

 ןוא ,טנכייצעגסיוא ןטסקרַאטשמַא ךיז טָאה רעבוַאט עכלעוו ןיא ןוא טרַאוועג

 ןצנַאג ןרעביא רעבירַא רעטיצ ַא זיא ,טייקלַאטנעמיטנעס רעייז בילוצ ךיוא

 בָאה סנױזַא .טנערברַאפ ןכעלטיא ןוא ןדנוצעגנָא ךיז טלָאװ רעייפ ַא יוו ,לַאז

 םיײהַא ךָאנרעד זיא ןרעטײלגַאב ןיימ .ןעזעג טשינ ןבעל ןיימ ןיא ךַאנ ךיא

 ...עט'רוכיש'רַאפ ַא שממ ןעגנַאגעג
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 רעשיכיירטסע ןוא רעשטייד רעד ייב ןעוועג רעבוַאט זיא טָאג ַא ,ָאי

 -רעסיוא ,עמיטש רעשיריל ,רעכייוו ןייז טימ ט'רוכיש'רַאפ ייז טָאה רע .טנגוי

 ,דיל ַא ןופ המשנ רעד ןיא ןעגנירדניײרַא ןייז טימ ןוא ,קינכעט רעכעלנייוועג

 ,טכייל ,גנוגנערטשנָא םוש ןָא טגניז רע זַא ,קורדנייא םעד ןבעגעג טָאה רע

 .ףיוא ייז ביילק ןוא םענ שטָאכ ,לרעּפ יו זלַאה ןופ ןײלַא ךיז ןסיג רענעט יד

 ךָאנ רע טָאה וורעזער ןיא ץעגרע זַא ,קורדנייא םעד ןבעגעג ךיוא טָאה רע

 ַא יו חכ טּפיױה ןייז ןענַאטשַאב זיא םעד ןיא .טיג רע יו רעמ ךס ַא ,עמיטש

 ַא ןייז ןעמ ףרַאד ,ךייא ייב עיזוליא עקיזָאד יד טָא ןפַאשַאב ןענעק וצ .רעגניז

 :סױרַא טשינ זיא רע .רעבילַאק םענעטלעז ןופ רעלטסניק רענעריובעג

 ןעוועג םיא ייב זיא עזַארפ עדעי .טָארַאב ס'טָאג ףיוא ןעגניז ןעגנַאגעג

 טוג ןעוועג זיא טקעפע רעדעי ;ןטסָאמעג ןוא ןגיואוועג ,טנכערעגסיוא

 רע ןעוו רעבָא .טייקטינעג רעשירענישזניא טימ טרינַאלּפעגסיױא קיטכיזרָאפ

 טמוק טוט רע סָאװ ץלַא זַא ,קורדנייא רעד ןעמוקַאב ךיז טָאה ,ןעגנוזעג טָאה

 ,גיוב רעד ,סנַאוינ רעד ,שטיינק רעד ,גנוריזַארפ יד -- ןַאטנַאּפס םיא ייב

 קידנעייז ןפַאשַאב םיא ןופ טרעוו ץלַא זַא ,גנומיטש יד ,ןָאט ןופ רילָאק רעד

 ַארַא'ס ! ןעגנולקעג םיא ייב טָאה דיל סעדעי שרעדנַא יו ןוא .עניב רעד ףיוא

 זַא ,ןזיווע גסיוא ךייא ךיז טָאה סע ;ליפעג ןופ רעטיצ ןוא גנובעלרעביא עפיט

 זיא רע לייוו ,ןבעגרַאפ טזומעג םיא טָאה ריא רעבָא ,"סקירט , ליפוצ טצונ רע

 ...ןוילע דסחב רעגניז ַא ןעוועג

 ןַא טריגיריד ןיש רע טָאה ,רָאי ןצכעז זיולב ןופ רעטלע ןיא

 ןוא טנעגיריד ַא ךיוא רָאנ ,רעגניז ַא זיולב טשינ ןעוועג זיא רע .רעטסעקרָא

 ,דנַאלגנע ןיא ןענופעג ךיז טָאה רע ןעוו ,טייצ-המחלמ ןיא .רָאטיזָאּפמָאק ַא

 ןוא ,"ָאדנילַאזָאר עכעליירפ יד , עטערעּפָא ןַא טריגיריד ןָאדנַאל ןיא רע טָאה

 זיא רע .רעטסעקרַא ןשינַאמרַאהליפ רענָאדנַאל ןטימ טריגיריד ךיוא טָאה

 עלופטרעוו עכעלטע ןבירשעגנָא טָאה ןוא רעקיזומ רעטבַאגַאב ַא ןעוועג

 טָאה רע .גלָאפרעד ןסיורג ַא טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,רעדיל ןוא סעיציזָאּפמָאק

 ןַא טסַאפרַאפ ןײלַא טָאה ןוא סמליפ עקינייא ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז

 ,דנַאלגנע ץנַאג רעביא טריפעגפיוא סנטצעל טָאה רע סָאוװ ,עטערעּפָא

 עטַאט רעד .ךיירטסע ,ץניל ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רעבוַאט דרַאכיר

 ןיא טכַאמעג רע טָאה 'טויבעד, ןייז .רעקיזומ ַא ןעוועג זיא רענייז

 ךָאנרעד טָאה רע .'טיילפ-רעביוצ יד , ערעּפָא רעטמירַאב סי'טרַאצָאמ

 :ךיירטסע ןוא דנַאלשטייד ןופ רעזייה ערעּפָא עטסערג יד ןיא ןעגנוזעג
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 ךיז ןצנַאגניא רע טָאה רעטעּפש .גרובצלַאז ,ןעיוו ,ןילרעב ,ןעדזערד

 ןטסערג ןייז .םליפ םעד ןוא עניב-טרעצנָאק רעד ,סעטערעּפָא וצ טעמדיוועג

 עקיזָאד יד .סעטערעּפָא ס'רַאהעל ץנַארפ ןיא טַאהעג רע טָאה גלָאפרעד

 ,טלעוו רעצנַאג רעד רעביא םש ַא טכַאמעג םיא ןבָאה סעטערעּפָא

 ןזָאלרַאפ רע טָאה ,טכַאמ רעד וצ ןעמוקעג 1922 ןיא זיא רעלטיה ןעוו

 ןיא ןײזּפָא רָאי ייווצ ךָאנ .דנַאלגנע ןיא טצעזַאב ךיז טָאה ןוא דנַאלשטיײד

 ַאד טרעצנַאק רעטצעל ןייז .רעגריב רעשילגנע ןַא ןרָאװעג רע זיא דנַאלגנע

 קיצפופ ןוא עכעלטע וצ .םשור ןפיט ַא ןזָאלעגרעביא טָאה ,קירוצ רָאי ַא טימ

 ןיא טרעהעג םיא בָאה ךיא יו טקנוּפ ןעגנולקעג ךָאנ עמיטש ןייז טָאה רָאי

 טָאה (רָאי 55 ןעוועג טלַא זיא רע) טיוט רעקידמוצולּפ ןייז .ןילרעב

 לייוו ,ןזיירק עשילַאקיזומ יד ןיא לעיצעּפס ,רעיורט סיורג ןפורעגסױרַא

 ...גָאט ןדעי ןריובעג טשינ ןרעוו רעבוַאט דרַאכיר יו רעגניז עכלעזַא

 .י .ג ,1948 ,10 לירּפַא ,"גָאט רעד,

 טנעגיריד רעיינ רעד -- רענייר ץירפ

 ןטילָאּפָארטעמ ןופ

 ָאד טָאה רע .עקירעמַא ןיא תושדח םינּפ ןייק טשינ זיא ,זיוה ַארעּפָא

 ,דנַאל ןיא סרעטסעקרַא עשינָאפמיס עטסערג יד טימ טריפעגנָא

 -ַאקיזומ יד ןיא טָאה ,זיוה ַארעּפָא ןטילָאּפָארטעמ ןיא ןעמוקנײרַא ןייז רעבָא

 ַא זַא ןטלעז .טייקנדירפוצ סיורג ןפורעגסױרַא עקירעמַא ןופ ןזיירק עשיל

 ץירפ יו ,ןטילָאּפָארטעמ רעד רַאפ ױזַא ןטסָאמעגנָא ןייז לָאז טנעגיריד

 -ץערעּפָא קיצניװ .טרָאד ןייז טפרַאדעג גנַאל ןופ ןיוש טָאה ץַאלּפ ןייז .רענייר

 טלעוו רעד ףיוא ןוא עקירעמַא ןיא ןַארַאפ ןענייז רענייר ץירפ יו ןטנעגיריד

 ,ללכב

 ַא ךָאנ רעבָא ,רעטסעקרַא ןשינָאפמיס ַא ןריגיריד וצ גנירג טשינ זיא סע

 טשינ סָאװ ,הנתמ ַא זיא סָאד .ערעּפָא ןַא ןריגיריד וצ זיא רערעווש ךס

 ַא זיא סָאד .טגָאמרַאפ ,רעטסערג רעד ןייז רע געמ ,טנעגיריד רעדעי

 ןטילַאּפָארטעמ ןופ טנעגיריד רעשידיא רעיינ רעד ,רענייר ץיר 5
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 עקיצניוו יד ןופ רענייא זיא רעַיײר ץירפ ןוא -- טָאג ןופ הכרב ערעדנוזַאב

 ,ריא טימ טשטנעבעג ןענייז סָאװ ,ןטנעגיריד

 ַא רָאג זיב ןוא טסנוק עטעוועדנופעגנייא ,עטלַא ןַא ןיוש זיא ערעּפָא

 ןקיזָאד םעד טימ ךיז ןבָאה סרָאטיזַאּפמָאק עטסערג יד .םיוב רעקיטכיוו

 םיא טנַאלַאט ןשילַאקיזומ ןצנַאג רעייז ןבָאה ערעדנַא .ןעמונרַאפ גייווצ

 יד .ןפַאשעג טשינ סָאד יוװ ךַאז רעדנַא ןייק ןבָאה ייז .טקניישעגקעוװוַא

 -רַאפ זיא יז .עלופרילָאק ַא רָאג זיב ןוא עכייר ַא זיא רוטַארעטיל-ערעּפָא

 ןרָאבעג זיא יז סָאװ טייצ רעד ןופ טָאה יז .טלַאהניא ןיא ןוא םרָאפ ןיא ןדיש

 .סעיצולַאװער ןוא סעיצולַאװע ענעדישרַאפ טכַאמעגכרוד ,ןרָאװעג

 ןלעיצעּפס ַא ןבָאה ףרַאד'מ .ּפָא ריא ןיא ךיז ןעלגיּפש סעכָאּפע ענעדישרַאפ

 -רעדנואוו ןקיזָאד םעד ןופ רעשטייטסיוא רעד ןרעוו ןענעק וצ ףיוא שוח

 ,טסנוק רעשילַאקיזומ רעד ןיא גייווצ ןכעל

 .ערעּפָא רעד ןיא ערעירַאק ןייז ןביוהעגנָא טשרעוצ טָאה רענייר ץירפ

 לָאמ ןעטשרע םוצ ךיז טָאה רע ןעוו ,רָאי ןצכַא זיולב ןעוועג טלַא זיא רע

 רעטסעּפַאדוב רעד ןיא "ןעמרַאק , ערעּפָא יד ןריגיריד טלעטשעגקעוװַא

 רע ,רעקידגנולצולּפ ַא ןוא רערעווש ַא ןעוועג זיא ןעמַאזקע רעד .ערעּפָא

 ןקידנעטש םענופ טײהקנַארק רעד בילוצ טכירעגמוא ןעמוקעג זיא

 ןטשרע ןטימ ןעוועג חצנמ טָאה רע .רעגיז ַא סיױרַא זיא רע רעבָא ,טנעגיריד

 ןגנוי ַא ןופ ףמואירט ַאזַא .ןופרעד טערעג טָאה טסעּפַאדוב ץנַאג .טירטפיוא

 טשינ טָאטש-טּפױה רעשירַאגנוא רעד ןיא רענייק ךיז טָאה ,טנעגיריד

 ! טלעטשעגרָאפ

 ערעסערג ַא ךָאנ ןעמוקעג זיא רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ ןוא

 ןטעברַאפ רענייר זיא ,רָאי קיצנַאוװצ-ןוא-ףניפ ןופ רעטלע ןיא .גנושַארעביא

 ,ןדזערד ןיא ערעּפָא רעכעלגינעק רעד ןופ טנעגיריד רעד ןרעוו וצ ןרָאװעג

 עיצַאסנעס ץ'תמא ןַא ןפורעגסױרַא טָאה סעיינ עקיזָאד יד .דנַאלשטײד

 ןענייז ןטסָאּפ ןקיזָאד םעד ףיוא סָאװ ,םעד בילוצ יִיָי עּפָאריײא ץנַאג רעביא

 ,רעבעוו :יוװ ,קיזומ רעשטייד רעד ןופ ןעיעפירַאק יד ןענַאטשעג רעירפ

 ןַא זיא רע סָאוװ ךיוא ןוא טייקכעלטנגוי ס'רענייר בילוצ יא ןוא ,רענגַאװ

 ףיט לָאמעלַא טָאה םזיטימעסיטנַא רעד .דיא ַא וצרעד ךָאנ ןוא רעדנעלסיוא

 עצנַאג יד טשינ רעיש ןעוו טלַאמעד וליפא ,דנַאלשטייד ןיא טלצרַאוװעג

 | ...רוטלוק ריא ןופ ט'רוכיש'רַאפ ןעוועג זיא טלעוו

 רָאי ןיא .ןדזערד ןיא ןטסָאּפ ןייז ףיוא ןענַאטשעג רענייר זיא רָאי טכַא
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 טָאה רע ןוא ךיז םורַא טפול עקידנקיטש ערעווש ַא טליפרעד רע טָאה ,2

 טעטש ענעדישרַאפ ןיא ןכוזַאב עצרוק עקינייא ךָאנ ,דנַאלשטיײד טזָאלרַאפ

 -מיס טימ טנעגיריד-טסַאג סלַא ןטָארטעגפיוא זיא רע ואוו ,עּפָאריײא ןופ

 ןַא ןעמוקַאב רע טָאה ,סעינַאּפמָאק ערעּפַא ןוא סרעטסעקרָא עשינַאפ

 רע'יטעניסניס םעד ןופ טנעגיריד רעד ןרעוו וצ עקירעמַא ןופ גנודַאלניײא

 ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעגנָא זיא רע סָאװ גָאט םעד .רעטסעקרָא ןשינָאפמיס |

 רָאנ ,טמעטָאעגּפָא רעיירפ זיולב טשינ רע טָאה ָאד .ןשטנעב קיביײא רע טעוװ

 ןלופ ןייז ןזייוואוצסױרַא ףיוא טייקכעלגעמ יד ןגָארקעג ךיוא טָאה רע

 ,ןסיוו ןשילַאקיזומ ןצנַאג ןייז ןוא טנַאלַאט

 ןשינָאפמיס רע'יטעניסניס ןטימ ןדנוברַאפ ןעוועג רענייר זיא רָאי ןיינ

 סע .דנַאל ןצנַאג ןרעביא ןרָאװעג טנַאקַאב לענש זיא ןעמָאנ ןייז .רעטסעקרָא

 ןשיווצ ץַאלּפ ַא ןעמענרַאפ לָאז רע זַא ,ןרעיודעג טפרַאדעג טשינ גנַאל טָאה

 ַא ,ַָאד ןטירטפיוא-טסַאג ענייז .עקירעמַא ןופ ןטנעגיריד עטסנעעזעגנָא יד

 -ָאפמיס ענעדישרַאפ טימ ,רעטסעקרָא ןשינָאפמיס רע'יטעניסניס םעד ץוח

 ןייז .גנורעטסיײגַאב סיורג ןפורעגסױרַא םוטעמוא ןבָאה ,סרעטסעקרַא עשינ

 רעד ןיא טייקרעכיז ליפוזַא סיוא קידנעטש טקירד "םוידָאּפ , ןפיוא ןייטש

 .טשינ טּפַאכרַאפ סָאװ ,קרעוו ןדעי ןיא גנוגנירדניירַא ערָאלק ַאזַא ,טעברַא

 ,רענעק-קיזומ ןוא ןיבמ םעד ךיוא רָאנ ,רערעהוצ ן'טושּפ םעד זיולב

 רעיגרובסטיּפ םענופ טנעגיריד רעד ןרָאװעג רענייר זיא ,יטעניסניס ךָאנ

 רע .ןענַאטשעגּפָא טרָאד רע זיא רָאי ןעצ עצנַאג .רעטסעקרָא ןשינָאפמיס

 ןופ םענייא וצ ןביוהרעד רעטסעקרַא ןשינַאפמיס רע'גרובסטסיּפ םעד טָאה

 -םיוא טרָאד זיא סע ןטנעגיריד עסיורג יד ןופ רעוו .דנַאל ןיא עטסנייפ יד

 ןופ סרעליּפש יד זַא ,טקירדעגסיוא ךיז ךָאנרעד טָאה ,טסַאג סלַא ןטָארטעג

 ןופ יד טימ ןכיילגוצ ךיז ןענעק ,רעטסעקרָא ןשינַאפמיס רע'גרובסטיּפ םעדי

 | ,עקירעמַא ןיא סרעטסעקרַא עשינָאפמיס עטסמירַאב יד

 ,עקיבלעז סָאד ןעמ טגָאז רעטסעקרָא ןשינָאפמיס רע'גרובסטיּפ ןפיוא

 רעקרָאי-וינ ןוא רענַאטסָאב ,רעיפלעדַאליפ ןפיוא טגָאזעג טרעוו סע סָאװ

 ,טגניז רע זַא ,רעטסעקרַא ןשינַאמרַאהליפ

 ןייז ןזיוװַאב עקירעמַא ןיא טשרעוצ רענייר טָאה טנעגיריד-ַארעּפָא ןַא יו

 ןענַאזעס ייווצ ןופ ךשמ ןיא טָאה רע ואוו ,עיפלעדַאליפ ןיא טפַאשרעטסיימ

 -נעזַאר רעד, ,'ןַאטסירט, :יװ ,סערעּפָא עטמירַאב עכלעזַא טריגיריד

 ןוא ,"הנותח סיָארַאגיפ , ,"ףַאטסלַאפ, ,"רעגניז-רעטסיימ, יד ,"רעילַאװַאק
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 םעד טימ ןעמַאזוצ סרעגניז עטמירַאב ןופ עּפורט ַא טימ ,ערעדנַא ךָאנ

 ץרענייר טָאה סָאד .רעטסעקרַא ןשינַאפמיס רעיפלעדַאליפ ןטמירַאב

 ךיז ןענעק ערעּפָא ןופ ןטנעגיריד קיצניװ רעייז סָאװ ,ךיוה ױזַא ןביוהעגפיוא

 .ןעמירַאב טימרעד

 ןיא זיוה ערעּפָא ןטילָאּפָארטעמ ןופ גנוטלַאװרַאפ יד טָאה טלָאמעד טניז

 סלַא ץ'רענייר ןערישזַאגנַא ןופ ןטכַארט וצ טרעהעגפיוא טשינ קרָאי וינ

 סע רעבָא .טלעוו רעד ןיא ערעּפָא ןופ לּפמעט-קיזומ ןטסערג ןרַאפ טנעגיריד

 ךיז טָאה ןעמ יו רֶעבָא ךיג ױזַא .םיא ןעמוקַאבוצנײרַא רעווש ןעוועג זיא

 טָאה ,גרובסטיּפ ןיא ןטסָאּפ ןייז ןופ טרינגיזער טָאה רע זַא ,טסואוורעד

 ערעּפָא ןטילָאּפָארטעמ ןופ רעטלַאװרַאפ-לַארענעג רעד ,ןַאסנָאשזד דרַאוװדע

 ,"ךודיש , רעד ןרָאװעג ןסָאלשעג זיא'ס ןוא טייצ ןייק ןריולרַאפ טשינ ,זיוה

 ,ןע'נַאסנָאשזד ןרעוו ןבירשעגוצ טעװ סָאװ ,ןטסנידרַאפ עסיורג יד ןשיװצ

 ,גנונעקרענָא סיורג טימ ןרעוו טנַאמרעד רענייז וטפיוא רעד טָא ךיוא טעוװו

 טנעקעג טשינרָאג רע טָאה ,ץרענייר ןלעטשוצנָא יוװ ,לַאוװסיוא ןרעסעב ןייק

 ןבָאה וצ שזיטסערּפ רעד .דַארג ןטשרע ןופ גנוכיירגרעד ַא זיא סָאד .ןכַאמ

 ַא ןופ זיא ,זיוה ערעּפָא ןטילָאּפָארטעמ ןיא טנעגיריד סלַא ץ'רענייר

 .עיגעליווירּפ רעלעיצעּפס

 טביולג סָאװ ,ןטנעגיריד עטמירַאב עטלייצעג יד ןופ זיא רענייר ץירפ

 -רַאפ וצ רעגנירג ךס ַא זיא ערעּפָא .טסנוק-ערעּפָא רעד ןיא קרַאטש רעייז

 רעיוט רעד זיא ערעּפָא .רעטַאעט זיא סע לייוו ,קיזומ עשינָאפמיס יוװ ןייטש

 טשינ ,ןענרעל ךס ַא ךיוא ןעמ ןעק ערעּפָא ןופ .טלעוו רעשילַאקיזומ רעד וצ

 ןַא רַאפ ןיוש טסנוק עקיזָאד יד ןטלַאה ךס ַא סָאװ ףיורעד קידנקוק

 יו ,טבילַאב רעמ ךָאנ ןרעוו טייצ רעד טימ טעוװ ערעּפָא .עטבעלעגּפָא

 רעסערג ןוא ןסקַאװ ןרָאי טימ טעוו ערעּפָא ןופ רעכוזַאב לָאצ יד .רעטציא

 .ןרעוו

 זיא'ס זַא ,טלַאה רע לייוו .טגייצרעביא םעד ןיא ףיט זיא רענייר ץירפ

 קיזומ טימ עידעמָאק ןופ ,קיזומ טימ עמַארד ןופ ךַאז ערעסעב ןייק ָאטשינ

 -רָאפ עכלעזַא ךָאנ טרַאג םלוע רעד .ןעלקַאטקעּפס עשילַאקיזומ ןופ ןוא

 ,ןעגנולעטש

 ןבעגעגּפָא רענייר ץירפ טָאה ןבעל רָאי קיצכעז ענייז ןופ רָאי קיצרעפ

 ןופ .ןשטיינק ןוא ןעזַאפ עריא עלַא טימ ןדנובעגסיוא זיא רע ,קיזומ רעד

 ןריובעג זיא רע .קיזומ וצ הקושת ַא טליפעג רע טָאה ןָא-טייהרעניילק
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 טָאה ,ןַאמסטפעשעג ַא ,רענייז עטַאט רעד ןוא טסעּפַאדוב ןיא ןרָאװעג

 רעד רעבָא ,טַאקָאװדַא ןַא ןסקַאווסיוא טעוװ רענייז ןוז רעד זַא ,טפָאהעג

 רעבָא ידכ .טריפעגסיוא טָאה רע ןוא -- שרעדנַא סעּפע טלָאוװעג טָאה לרוג

 ןכַאז עדייב טנרעלעג ץירפ טָאה ,םענייז ןטַאט םעד ןלעטש וצ ןדירפוצ

 :רעסנַאק רעד ןיא ןגעלעג זיא המשנ ןוא ץרַאה ןייז זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 וצ ףיוא גנונעפָאה יד ןוא טפנוקוצ ןייז טליפעג רע טָאה טרָאד .עירָאטַאוװ

 .רעקיזומ רעטמירַאב ַא ןרעוו

 צ נ ,09 ,9 .בעפ ,*גָאט רעד ,

 רָאטיזַאּפמָאק רעקידוועגניז רעד -- ןעּפָאש

 ןַאמלָאק סנערָאלפ ןופ קנעדנָא םעד טעמדיוועג

 ,רוטַארעטיל רעשינָאפמיס רעסיורג רעד רַאפ זיא טרַאצַאמ סָאװ סָא יד

 ,רוטַארעטיל ָאנַאיּפ רערעסערג ליפ ךָאנ רעד ראפ ןעּפָאש זיא |

 ,דוס םענופ טסואוועג ןעּפָאש ךיוא טָאה ,טרַאצָאמ יו טקנוּפ ןוא

 ךיוא רָאנ ,רעקידוועגנילק ַא רַאפ זיולב טשינ קיזומ ןייז ןכַאמ וצ ױזַא יו

 ,רעקידוועגניז ַא רַאפ

 ןייק ףיוא קיזומ ןייז ןיא ןטסָאמרַאּפ טשינ ךיז טָאה ,טרַאצָאמ יוװ ,ןעּפָאש

 םענופ המשנ יד ןוא ץרַאה סָאד ןבעג וצ זנוא זיולב יװ ,ךַאז רעדנַא םוש

 | ,ןשטנעמ

 ,טכיירגרעד קידנעטשלופ ליצ רעייז ןבָאה עדייב

 קירעדערפ ןופ טײצרָאי ןקירעי-טרעדנוה םעד טציא טרעייפ טלעוו יד

 רעד טָאה סָאװ ,רענייא ןוא ינעשז ןשילַאקיזומ ןלַאנָאיצַאנ סנליוּפ ,ןעּפָאש

 -סגנופַאש ןצנַאג ןייז טעמדיוועג -- ַאנַאיּפ יד -- ןטנעמורטסניא ןופ רעטומ

 .טנעמורטסניא ןקיזָאד םענופ זָאוטריװ סלַא טנַאלַאט ןייז ץוחַא ,טנַאלַאט

 ַא ס'נעּפָאש ןָא ןייגכרוד לָאז טרעצנַאקדָאנַאיּפ ַא זַא ,ןטלעז טפערט סע

 זומ ,סנױזַא ךיז טביולרעד סָאװ ,טסינַאיּפ ַא זַא ,טלַאה ךיא .ץעיציזַאּפמָאק

 ,המשנ ןייז ןיא ןלעפ סעּפע

 ,ןדוילערּפ ,ןדויטע ,סנרוטקָאנ :ךעלעכַאז "עניילק , ס'נעּפָאש קירעדערפ
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 ,ךַאנ ןוא ךָאנ ןוא ןדַאלַאב ,סָאדנַאר ,סעקרוזַאמ ,ןזענָאלַאּפ ,ןקַאיוװָאקַארק

 זיא סָאװ ,טלעוו רעד ןופ לקניוו ַא ןופ ןברַאפ ןוא ןרילָאק עלַא ּפָא ןעלגיּפש

 ןופ לייט רעדנַא םוש ןייק ףיוא ןטייברַאפ וצ טשינ ןוא קיטרַאנגייא סיואכרוד

 ,טלעוו רעד

 עשיליוּפ יד טלעוו רעד רַאפ ןלָאמ וצ ןזיווַאב טָאה ךָאנ רעוו

 טָאה ךָאנ רעוו ? ןעּפָאש יו ,טייקט'מולח'רַאפ ןוא טייקכייוו ,טייקשיטעקָאק

 יו ,המשנ רעד טימ ץרַאה עשיליוּפ סָאד טלעוו רעד ןבעגוצרעביא ןזיוַאב

 ןשילױּפ םעד סױרַא טלעוו יד טליפ ןעגנופַאש ךָאנ סעמעוו ןופ ? ןעּפָאש

 ? ןע'נעּפָאש ןופ יװ ,ןזַאפ ענייז עלַא ןיא טימעג
 ןטנוזעג ןופ ;טײקטנַאגעלע רעשיצירּפ ןוא ץייר ןשרעיוּפ ןופ שימעג ַא

 ןגָאװ ןשרעיוּפ ןרעווש ןופ ;טײקשיטנַאמָאר רעטלדייאעג ןוא רעגַאב ןשידרע

 לדיילק-עסקיש ןטיינעגסיוא ןופ ;רעדער ענעמוג טימ ןָאטעיַאפ ןטכייל ןוא

 ןוא ןח רעצנַאג רעד ;קיטנָאז ןסייוו ןטימ עינשירַאב רעטצוּפע גסיוא ןוא

 ןוא ףמַאק ,ץלָאטש ןוא ךָאי ,רעטכעלעג ןוא דיירפ ,קָאטייװ ןוא רעצ ,רילָאק

 קידנגיובנגער טנייש -- קלָאפ ןשיליוּפ םענופ גנַארד ןוא םויק ,טײקטגיזַאב

 ,קיזומ ס'נעּפָאש ןופ ןעגנַאלק יד ןופ סױרַא

 רעד טימ דנַאל-טרובעג ןייז ןוא םייה ןייז ןזָאלרַאפ טָאה ןעּפָאש ןעוו

 ,טרעהעג טָאה רע ןיהואוו ,ןײרַא טלעוו רעטיירב רעד ןיא ןײגוצסױרַא הנווכ

 רעד ךרוד .דרע רעשילױּפ טימ לשעלפ ַא ךיז טימ ןעמונעגטימ רע טָאה

 ץנַאג טימ ןעמוקעגסױרַא רע זיא ,דרע רעשיליוּפ רעד ןופ גנוקריוו

 טשינ רעירפ לָאמניק טָאהמ רענעט סעמעוװ ,ןעגנופַאש עלעניגירָא

 ,טרעהעג

 ןוא ןליפעג ענעגייא טימ זיולב טשינ ןעמוקעג רעבָא זיא ןעּפָאש

 רעזירַאּפ יד טּפַאכרַאפ ךיילג טָאה סָאװ ,רָאטיזַאּפמָאק ַא יוװ ןעקנַאדעג

 רעסירג ַא יו זיולב טשינ ןוא ;ללכב טלעוו-טסנוק יד ןוא טלעוו-טסנוק

 ןוא טרינַאּפמיא קרַאטש ןעמעלַא טָאה רעכלעוו ,זָאוטריװדָאנַאיּפ

 רעשיטענגַאמ ןייז טימ טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא יו ךיוא רָאנ ,טרעטסײגַאב

 | .ט'פושיכירַאפ ןעמעלַא טייקכעלנעזרעּפ

 יו ָאנַאיּפ רַאפ סעיציזָאּפמָאק ס'נעּפָאש ןעגנולקעג ןבָאה שרעדנַא רַאג

 טייקשירפ יד ,טייקיינ יד .ןליּפש טרעהעג טייצ רענעי ןיא טָאה'מ סָאװ ,יד

 עשירפ יו ,ןײרַא םינּפ ןיא ןָאטעג ץייוו ַא טָאה ,טעטילַאיניגרָא יד ןוא

 ענטַאימ עכעלרעדנואוו ךיז טימ טכַארבעג ןבָאה סָאװ ,ךעלעטניוו-גנילירפ
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 וצ טכַאמעג טנעמורטסניא ןקיצנייא ןַא ןעגנופַאש ענייז טימ טָאה רע ,ןטפַאז

 ,קימיטש-ליפ ןדער

 ןצרַאה םוצ טערעג טָאה סָאװ ,ןליּפש ןייז ןעוועג זיא ױזַא ךיוא טקנוּפ

 טפַאשנדייל עסייה ַא ,טײקמערַאװ ַא טליפעג ךיז טָאה סע .המשנ רעד וצ ןוא

 יו זיא סָאװ ,טנעמורטסניא ןטימ םיא ןשיווצ גנודניברַאפ עמיטניא ַא ןוא

 .ןרָאװעג ןפַאשַאב םיא רַאפ

 ,רעדלעוו ,ןטפַאשדנַאל עשילוּפ ,דרע רעשיליוּפ רעד ןופ טַאמָארַא רעד

 ץלעניִגירַא ס'נעּפָאש ךרוד ייס טָאה ,סערעיזַא ,ןכיט ,רעדלעפ

 קידרעדעפ ךיז ,ןליּפש ןכעלרעדנואוו ןייז ךרוד ייס ןוא סעיציזָאּפמָאק

 ןעגנולקעגּפָא טָאה ןעּפָאש ןעמָאנ רעד .לגוק-דרע ןצנַאג ןרעביא ןגָארטעצ

 ,טיירב ןוא טייוו

 ןָא ןייגַאב טשינ ךיז ןעמ ןעק ,שמוח טנרעל'מ ןעוו טקנוּפ ,טנייה ןוא

 .ןע'נעּפָאש זָא ןייגַאב טשינ ָאנַאיּפ ןופ טנעדוטס ַא ךיז ןעק ױזַא ,"תישארב,

 ךיוא ןלעפ סע ןוא טלעפעג טשינ לָאמנייק ןבָאה סע ,ךיז טייטשרַאפ

 סע .ןע'נעּפָאש ףיוא זָאנ רעד טימ ןעיירד סָאװ ,ןשטנעמ ןייק טציא טשינ

 וצ ןוא לַאטנעמיטנעס וצ ,סיז וצ ,טרַאצ וצ זיא רע סָאװ ,טשינ ייז טלעפעג

 ,ט'מולח'רַאפ

 סָאװ ,םעט ןרעדנוזַאב ַא קיזומ ןייז וצ ןביג ןכַאז עלַא יד-טָא דָארג רעבָא

 ,ןריטסיזקע טעװ טלעוו יד יוװ גנַאל ױזַא ,ןבעל קיבייא טעוו

 רעד ןיא סרָאטיזָאּפמָאק עטסשיריל עטסנעש יד ןופ רענייא זיא ןעּפָאש

 רעד טימ סיוא ךיז טנכייצ רע .קיזומ רעשיאעּפָארײא רעד ןופ עטכישעג

 יו ,רעגייטש ןקיבלעז ןפיוא עיסערּפסקע רעשיריל ןייז ןופ טייקוויסנעטניא

 טָאה רע "םעיווקער, סעמעוו ,טרַאצַאמ רָאטיזַאּפמָאק רעטסטבילַאב ןייז

 ,היוול ןייז ףיוא ןליּפש לָאז'מ זַא טגָאזעגנָא

 ןבעל םענופ טייז רעקידיירפ רעד ןגעוו טדערעג ָאד ךיא בָאה טציא זיב

 רעד ףיוא ןלעטשּפָא ,ןצרוק ןיא ,ךיז טציא לעוו'כ .רָאטיזַאּפמָאק ןלַאינעג ןופ

 ,סעביל ןוא טײהקנַארק ןייז ןופ -- ןבעל ןייז ןופ טייז רעשיגַארט

 ןעּפָאש ןעוו ,טלעוו רערָאג רעד טּפַאכעגמורַא טָאה רעיורט רעפיט ַא

 רָאי 17 וצ ןיוש ! רָאי 29 -- גנוי ױזַא ןעוועג זיא רע םורָאװ .ןברָאטשעג זיא

 -- טייהקנַארק ןייז ןופ םינמיס עטשרע יד ןזיווַאב םיא ייב ךיז ןבָאה

 זיא רע .ןרָאוװעג ןכָארבעג טשינ םעד ךרוד זיא טסייג ןייז רעבָא .טכוזדניווש

 ,ןביל וצ ןוא ןפַאש וצ ,ןבעל וצ טסול םענערָאבעגניײא ןייז טימ ןעגנַאגעגנָא
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 עיינ ,ןעגנובעלרעביא עיינ טכַארבעג םיא טָאה עביל עדעי .גָאט ןטצעל ןזיב

 עפיט טימ לופ ןענייז ןעגנופַאש ענייז .ןעגנושיוטנַא עיינ -- ןוא ןליפעג

 ילּפמָאק עמַאס יד .ןעמיורט:סעביל ןוא רעגַאב:סעביל ןופ ןטנעצקַא

 רעטמירַאב רעד טימ ןעוועג זיא ,טריפעג טָאה ןעּפָאש סָאװ ,עביל עטסטריצ

 טָאה עביל עקיזָאד יד .דנַאס שזרָאשז ,ןרעביירש ןענַאמָאר רעשיזיוצנַארפ

 ,רָאי טכַא ןטלַאהעגנָא

 ףיוא ןפורעגּפָא טכעלש רעייז ךיז ןבָאה סָאװ ,ןעגנוריסַאּפ ייווצ

 ןייז זַא העידי יד ,ענייא -- ןעוועג ןענייז ,דנַאטשוצ-טנוזעג ןכַאוװש ס'נעּפָאש

 -רָאפ זיא סָאװ ךורברעביא רעד ,עטייווצ יד ןוא ,ןברָאטשעג זיא עטַאט

 ןיש זיא רע .דנַאס שזרָאשז טימ םיא ןשיוװצ עביל רעד ןיא ןעמוקעג

 -רעד ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה ףוס ןייז ןוא קנַארק טוג ןעוועג טלָאמעד

 .ןרעטנענ

 ךס ַא רעייז ןעמ טָאה דנַאס שזרָאשז טימ ןע'נעּפָאש ןופ עביל רעד ןגעוו

 רעזירַאּפ רעד ןופ זיולב טשינ ךערּפשעג רעד ןעוועג ךיוא זיא יז .ןבירשעג

 ןיא ןטלַאהעג ךיז טָאה'מ .ללכב טלעוו-טסנוק רעד ןופ רַאנ ,טלעוו-טסנוק

 -קַארַאכ עטצעזעגנגעק-קידנעטשלופ עקיזָאד יד ױזַא יוװ ,ןרעדנואוו ןייא

 ערעדנוזַאב ייווצ זַא ,ןסייהעג טָאה סע ? ןבילרַאפ טנעקעג ךיז ןבָאה סרעט

 ,רעטייווצ רעד ןופ ךוּפיה רעד רענייא -- טנגעגַאב ךיז ןבָאה ןטלעוו

 ףיוא ןטָארטעגסױרַא ,ןלַאפ ייווצ יד-טָא ךָאנ ,ןגעווטסעדנופ ,זיא ןעּפָאש

 טרעיולעג ןיוש טָאה טיוט רעד רעבָא ,דנַאלגנע ןיא ןוא זירַאּפ ןיא ןטרעצנָאק

 ,ןברָאטשעג ןעּפָאש זיא ,1849 ,רעבָאטקָא ןט-17 םעד .סעצײלּפ ענייז רעטניה

 ,רָאטיזָאּפמָאק ןקידוועגניז ,ןלַאינעג םעד טנייווַאב טָאה טלעוו עצנַאג יד

 טעװ סע טײצרָאי רעטסטרעדנוה סעמעוו ןוא ןבעל קיביײא טעוװ סָאװ

 .רָאי ןצנַאג םענופ ףיול ןיא ןרעוו טרעייפעג

 .י .ג ,1949 ,11 .ווָאנ ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ;



 175 גנַאלק ןוא טרָאוװ

 ןרעגניז רעזירַאּפ יד -- ףַאיּפ טידיא
 ןעל'הנח

 עטסעב עץמַאס יד ָאד ןעמ טפערט טיבעג ןדעי ףיוא .ךַאז עגנירג ןייק

 ַא ,רעגניז ַא ,םינּפ רעיינ ַא טמוק ןוא .רעלטסניק עשיסַאלק-טשרע ןוא

 רָאג ןייז סע זומ ,ןייז טשינ לָאז רע סָאװ ,רעצנעט ַא ,רָאיטקַא ןַא ,רעליּפש

 סױרַא טפור ןוא קרָאי וינ ןייק טמוק רענייא ןעוו טנייה .סכלעזַא ןוא סנױזַא

 רענײמעגלַא םייב זיולב טשינ טירטפיוא ןטשרע ןטימ עיצַאסנעס ַא ,רָארופ ַא

 -נפערטַאב רעד זַא ,טושּפ ץנַאג סע טניימ ,רעקיטירק יד ייב ךיוא רָאנ ,םלוע

 .ַאמירּפ'בש ַאמירּפ זיא ,רעלטסניק רעקיד

 ריא טימ טָאה ,ןירעגניז-ןסַאג רעזירַאּפ ענעזעוועג יד ,ףַאיּפ טידיא

 רעטשרע ריא ! טסנוק עקיזָאד יד ןזיוװַאב קרָאי-וינ ןיא טירטפיוא ןטשרעי

 -סױרַא טָאה "רעטַאעט זוַאהיעלּפ , ןגיה םענופ עניב רעד ףיוא טירטסױרַא

 ןופ .דנאל ןצנַאג ןרעביא ןעגנולקעצ ךיז טָאה סָאװ ,עיצַאסנעס ַאזַא ןפורעג

 ,סרעטַאעט ןופ .ןטירטפיוא טימ ןטָאבנָא ןעמוקנָא ןביוהעגנָא ןבָאה םוטעמוא

 "הלהב, ַאזַא .ןלַאזטרעצנַאק ןוא רעזייה:-ליוועדָאוװ ןופ ,ןבולק-טכַאנ ןופ

 ,טבעלעגרעביא טשינ גנַאל ןיוש קרָאי-וינ טָאה ,ןרעגניז ַא ףיוא

 ריא טגיל ואוו ? חוכ סי'פַאיּפ טידיא טײטשַאב ךעלטנגייא סָאװ ןיא

 ריא סע זיא ? םלוע םייב סיוא קרַאטש ױזַא יז טמענ סָאװרַאפ ? גלָאפרעד

 ? טגניז יז סָאװ יצ ? ןעגניז ןופ ןפוא ריא רעדָא ? עמיטש

 ןלעפעג לָאמ עדייב רימ זיא יז ןוא לָאמ ייווצ טרעהעג ריא בָאה ךיא

 .ןרָאוװעג

 ,רבא רעדעי ! ןרעגניז ַא רעבָא ,עמיטש ַא ןָא ןרעגניז ַא זיא ףַאיּפ טידיא

 ןופ .ןענייוו םוצ ןייטש ַא ןכַאמ ןעק סָאװ ,ץרַאה ַא טגניז סע .ריא ןיא טגניז

 וצ ןָא טשינ ךיא ביוה ,ןליפעג ליפוזַא ןשטנעמ ןייא וצ ךיז טמענ סע ןענַאװ

 ןיא "תוליפת-ילעב , עקילָאמַא יד יו ,ןליפעג ןופ שממ ךיז טייגעצ יז .ןסיוו

 סע ,גנַאזעג ןייק טשינ זיא סע .ןליױּפ ןוא עניארקוא ןופ ךעלטעטש עניילק יד

 ךיז טגניז ןוא טגניז סָאװ ,ןדייר ַא רעבָא ,ןעגנוזעג יו טדערעג רעמ זיא

 ןצנַאגניא טגניז יז זַא ,ךייא ךיז טכַאד לָאמַא .ךייא וצ ןצרַאה ןיא ךיילג ןײרַא

 -לַאהַאב ַא ,קיטייוו ןפיט ַא סעּפע סיוא טיירש רעדָא טעשטּפעש יז רָאנ ,טשינ

 טשינ זיא ,קרָאי-וינ ןסייבוצנייא ,ןימ ןדעי ןופ ,טסיטרַא םעיינ ַא רַא 5
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 ַא ןעגניז ךיוא זומ ױזַא ןוא ,שטנעמ רעוויטימירּפ רעד ןעגניז טזומעג טָאה

 ךס ַא ,ןטילעג ךס ַא געט ןוא ןרָאי עגנוי ענייז ןיא טָאה סָאװ ,שטנעמ

 ...טלעוו רעד ףיוא םוניהג םעד ןעגנַאגעגכרוד זיא ןוא טבעלעגרעביא

 ןופ טשינ ןענייז ,טגניז ףַאיּפ טידיא סָאװ ,ןדַאלַאב ןוא רעדיל יד

 ,טסעטָארּפ ,ןעגנובעלרעביא ערעווש ןופ ןלייצרעד ייז .טרָאס ןכעלנייוועג

 -קנעב ןוא טּפַאשנדייל ,עביל ,טײקמערַא ,טיונ ,רעגנוה ,גנושיוטנַא ,ןדייל

 ןוא ןליפעג עכעלשטנעמ ןופ עמַאג עקיזָאד יד קיטכערּפ יו ןוא .טפַאש

 !רענעט עשירעלַאמ ןיא טשטייטעגסיוא ריא ןופ טרעוו ןעגנובעלרעביא

 ןופ ןייגוצרעביא סע טזייװַאב יז לענש יוװ ןוא ! טגָאמרַאפ יז ןסנַאוינ ַארַא'ס

 ,דיל רעדעי ! ןטייווצ םוצ טסוג ןייא ןופ ,רערעדנַא רעד ןיא גנומיטש ןייא

 ןיא סױרַא ךיז ןטפעה רענעט ןוא רעטרעוו ! דליב ַא -- עדַאלַאב רעדעי

 !ןדער ייז יו ,ךַא -- ןוא ןטלַאטשעג ןיא ,ןרוגיפ

 ףיוא ןגיוצרעד ךיז טָאה יז .ןרעגניז-ןסַאג ענעזעוועג ַא זיא ףַאיּפ טידיא

 ,ךרוד טייג רעגניז-ןסַאג רעדָא ןרעגניז-ןסַאג ַא סָאװ ןוא .זירַאּפ ןופ ןסַאג יד

 רעדָא רעגניז-ןסַאג ַא טרעוו ןעמ זיב ןוא .ןלייצרעד טשינ םענייק ןעמ ףרַאד

 ןעמ טזָאל גָאטליואוו רַאפ ."קינַאה , ןייק טשינ ךיוא ןעמ טקעל ,ןרעגניז-ןסַאג

 ַא טביירט סָאװ טיונ ערעטיב יד זיא סע .ןעגניז ןסַאג יד ףיוא טשינ ךיז

 סױרַא סַאג רעד ףיוא דניק ןגנוי ַא ךיוא לָאמַא ןוא ןשטנעמ םענעסקַאוװרעד

 | ...ןעגניז ךיז ןמענ וצ

 ןעמ זיב ,זירַאּפ ןופ ןסַאג יד ףיוא ןעגנוזעג גנַאל ױזַא טָאה ףַאיּפ טידיא

 -ןצפיוא לָאמ ןטשרע םוצ טכַארבעג ריא טָאה'מ ןוא טרעהרעד ריא טָאה

 ןָאטעגנָא ןעגנַאגעג זיא יז .בולק-טכַאנ רעזירַאּפ ַא ןיא םלוע ןַא רַאפ ןטערט

 טשינ רָאה יד ןוא לדיילק רעטשטיינקעצ ַא טימ רעטעווס ן'טושּפ ַא ןיא

 ,ןכירטש עפרַאש יד טימ םינּפ ריא ףיוא טקוקעג טָאה םלוע רעד .טמעקרַאפ

 טעװ סָאװ :טרַאוװעג טָאה'מ ,רָאה ּפָאק ןטכידעג ןוא ןגיוא עצרַאוװש עסיורג

 סָאד ןעגנוזעגּפָא טָאה יז יו רעבָא םעדכָאנ ? ןָאט סנױזַא ןרעגניז-ןסַאג יד

 ריא טָאה עניב רעד ןופ .טפַאגעג שממ םלוע רעצנַאג רעד טָאה ,דיל עטשרע

 רעזירַאּפ םענופ רענייק יווװ ךיילג .שרעדנַא ןצנַאגניא ןעגנולקעג ןעגניז

 רעד ףיוא גנוניישרעד ריא .טרעהעג טשינ ריא לָאמנייק רעירפ טלָאװ םלוע

 ,גנוקעלּפטנַא ע'תמא ןַא םלוע ןרַאפ ןעוועג זיא עניב

 לענש ךיז טָאה בולק-טכַאנ םעניא ןעגניז ס'פַאיּפ טידיא ןגעוו סעיינ יד

 ױזַא .קיזומ טרָאפ זיא סע רעבָא ,טײקנגָאלשרעד עסיוועג ַא ,רעצ םענעט
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 רעד זיולב טשינ ריא ןרעה ןעמוקעג ןענייז סע .זירַאּפ ץנַאג רעביא ןגָארטעצ

 ןוא רעגניז ,רעקיזומ ,רעביירש ,רעלטסניק ךיוא רָאנ ,םלוע רעניײמעגלַא

 ןופ ןעגנַאגעג זיא ןעמָאנ ריא .טלעוו-םליפ ןוא-רעטַאעט רעד ןופ ןטסיטרַא

 טָאה ןעמ .טעטירַאלוּפָאּפ ריא ןסקַאװעג זיא גָאט ןדעי טימ ןוא ליומ וצ ליומ

 ,גָאט ןלעה ןטימ ןיא ןזיווַאב ךיז טלָאװ ןרעטש ַא יו ,ריא ןופ ןדייר ןעמונעג

 ,ריא רַאפ רעדיל עלעיצעּפס ןסַאפרַאפ ןעמונעג ןבָאה רעקיזומ ןוא רעטכיד

 ןיילק זיא יז לייוו ,ןפור ריא ןעמונעג ןזיוצנַארפ יד ןבָאה ,"ףַאיּפ דניק סָאד,

 ,לטערב ַא יוװ ןיד ןוא ןסקָאװעג

 רעביא ןלַאז-טרעצנָאק ןוא ןבולק-טכַאנ ענעדישרַאפ ןיא סעניב יד ןופ

 יד ןיא ןעמוקעגנָא ךָאנרעד ףאיּפ טידיא זיא ,דנַאל םענופ ןלייט ענעדישרַאפ

 עטשרע עריא ןזיװַאב ךיוא ךיז ןבָאה סע ןוא ןעמליפ עשיזיוצנַארפ

 ןיא ָאד ."רעסַאװ:הצמ, יו טּפַאכעג טָאה םלוע רעד סָאװ ,סעקניטסַאלּפ

 ךָאװ עטשרע יד ,טירטפיוא ןטשרע ריא ךָאנ דלַאב ןענייז ,עקירעמַא

 ןעמָאבלַא יירד עריא ןופ סעיּפָאק טנזיױט ןצניינ ןרָאװעג טפיוקרַאפ

 ןענידרַאפ וצ ןביוהעגנָא טָאה ןרעגניז-סַאג ענעזעוועג יד .סדרָאקער

 -טרעצנָאק ,ןבולק-טכַאנ ןיא ןטירטפיוא עריא ןופ רָאי ַא קנַארפ ןענָאילימ

 ריא טָאה עקירעמַא ןייק רעטעּפש ןעמוק ריא ןוא .,ןטַאלּפ ןוא סיוואומ ,ןלַאז

 ריא טָאה ןוא סרַאלַאד רעטנזױט ערעווש טימ עדורג ַא טכַארבעגנײרַא

 ךיז טניגרַאפ ןרעגניז-ןסַאג ענעזעוועג יד .טכַאמעג רעכייר ךָאנ ןגעמרַאפ

 ןשיזעניכ ןלעיצעּפס ַא וליפא ןוא רענידַאב טימ ןטסניד ןבָאה וצ טציא

 טָאה יז ןעוו יוו ,ןליפעג עקיבלעז יד ייב ןבילבעג זיא יז רעבָא .רעכוק

 .ןעגניז וצ ןביוהעגנָא טשרעוצ

 -כרוד טָאה יז סָאװ ,סָאד ןסעגרַאפ טשינ לַאפ ןייק רַאפ ןעק ףַאיּפ טידיא

 ןרעגניז ַא ןרָאװעג ןוא ןגיוצרעד זיולב טשינ ךיז טָאה יז .דניק סלַא טבעלעג

 רעזירַאּפ ַא ףיוא ןרָאװעג ןרָאבעג ךיוא זיא יז רָאנ ,זירַאּפ ןופ ןסַאג יד ףיוא

 ןַא ןעמענ וצ ןעניגרַאפ טנעקעג טשינ ךיז טָאה עריא עמַאמ יד .סַאג

 טָאה יז ןעוו לָאטיּפש םוצ ןרָאפוצ-וצ ףיוא יסקעט ַא רעדָא קישטשָאווזיא

 געוו ןפיוא .סופוצ ןיהַא ןייג טזָאלעג ךיז טָאה יז רָאנ ,דניק וצ ןייג ןעמונעג

 ַא .סַאג ןטימ ןפיוא דניק סָאד טַאהעג טָאה ןיא ןקעטש ןבילבעג יז זיא

 ןבָאה ןָא טלָאמעד ןופ ."םַאבייה , ס'טידיא ןעוועג זיא םרַאדנַאשז רעזירַאּפ

 ,תורצ עריא ןביוהעגנָא ךיז

 עמַאמ יד ךיז טָאה ,םישדח ייווצ ןעוועג טלַא זיא טידיא עניילק יד ןעוו
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 טימ ןעמַאזוצ טזָאלעגרעביא ריא ןוא ןביוהעגפיוא גָאט םענייש ַא ןיא עריא

 יד טּפַאכעג עטַאט רעד טַאה ,טונימ ןייא ןייק קידנטכַארט טשינ .ןַאמ ריא

 ןיײלַא זיא ןוא עבָאב רעטלַא ןַא וצ טעקסַאטעגקעװַא ריא ןוא טידיא עניילק

 טעשטנַאינעג ךיז טָאה עבָאב עטלַא יד .ןרָאװעג ןדנואוושרַאפ ךָאנרעד ךיוא

 טָאה ךָאנרעד .טלַא רָאי יירד ןרָאװעג זיא יז זיב ,ץטידיא רעניילק רעד טימ

 עניילק יד -- הרצ ַא טקורעגרעטנוא טיוה רלעה רעד ןופ גנולצולּפ ךיז

 ,טגייצרעביא ןעוועג ןענייז םיריױטקָאד .ןרָאװעג דנילב םָאטּפַאר זיא טידיא

 טָאה סָאוװ ,עקיצנייא יד .ןבעל ץנַאג ריא ןביילברַאפ ױזַא ןיוש טעוװ יז זַא

 יד ןעז ןביוהנָא קירוצ לָאמַא טעװ טידיא זַא ,גנונעפָאה יד ןבעגע גפיוא טשינ

 ַא רעייז ןעוועג זיא סָאװ ,עבָאב עטלַא יד ןעוועג זיא ,טלעוו עקיטכיל

 ,עקיבױלג

 ,לקינייא דנילב ריא טימ עבָאב עטלַא יד זיא ,טייצ רָאי ריפ ןופ ףיול ןיא

 ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,ןײרַא עכריק רעד ןיא גָאט ןדעי ןעגנַאגעג

 קידוועעז קירוצ לָאז לקינייא ריא זַא ,טָאג ייב ןטעב ,ןקיליײה ןסיוועג ַא ןופ

 עטוג יד זיב ,ןָאט הליפת לָאז יז זַא ,דניק םעד ןסייהעג ךיוא טָאה יז .ןרעוו

 ןביוהנָא קירוצ טעוװ יז ןוא ריא רַאפ ןעמעננָא ךיז ןלעוװ למיה ןיא םיכאלמ

 רעד ןעשעג זיא גָאט םענייש ןייא ןיא זיב ,קעװַא ןענייז טייצ רָאי ריפ .ןעז

 יד ןעמָאנ סעמעוו ,ןרָאװעג ןרָאבעג זיא רעקיליײיה רעד סָאװ ,גָאט םעניא ;סנ

 הליפת גָאט ןדעי ןבָאה לקינייא ןטימ עבָאב יד ואוו ,ןגָארטעג טָאה עכריק

 ,טלייצרעד ןרעגניז רעטמירַאב רעד ןופ עיפַארגָאיב רעד ןיא טרעוו ,ןָאטעג

 ןייש עקיטכיל יד ןגָארקעגקירוצ גנולצולּפ יז טָאה ,עדנעגעל-החּפשמ ַא טיול

 ךיז גנולצולּפ ןבָאה ןגיוא סדניק םעד .ןעז קירוצ ןבױהגנָא טָאה ןוא עריא

 ! טלעוו עקיטכיל יד ןעזרעד טָאה יז ןוא טנפעעג

 יז סָאװ ,ןעגנובעלרעביא ערעדנַא ךיוא ןוא גנובעלרעביא עקיזָאד יד טָא

 ןבָאה ,טכַאמעגכרוד זירַאּפ ןופ ןסַאג יד ףיוא ןרעגניז סלַא רעטעּפש טָאה

 קרַאטש ױזַא טמענ סָאװ ,ןעגניז-רעגייטש ריא ןיא גנַאלקּפָא ןַא ןענופעג

 ןצרַאה ןופ ןשינעפיט יד ןופ טגניז יז .גלָאפרעד ריא טײטשַאב םעד ןיא ,סיוא

 טבעוועגכרוד זיא סָאװ ,המשנ ריא ןופ ךס ַא גנַאזעג םעניא ןײרַא טגייל ןוא

 . ..םירוסי ןוא ןדייל ערעווש טימ ,ןייוועג ןוא ןרערט טימ

 .י .ג ,1951 ,6 לירּפַא ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאיזוינ,
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 רעקיגַארט רעסיורג רעד -- ץַאז גיוודול

 עניּב רעשידיא רעד ןופ

 ױזַא טקנוּפ ,טרָא קינָאנבױא ןַא עקירעמַא ןופ ןטעָאּפ עשידיא

 עמַאס םעד עקירעמַא ןופ רעליּפשױש עשידיא יד ןעמענרַאפ

 ןוא אקווד .טלעוו רעד רָאג ןופ רעטַאעט ןשידיא ןיא ץַאלּפ ןטסטנענימָארּפ

 -נַאנַאפ ךיז טָאה עקירעמַא ןופ ןדָאב םענרענייטש ןטרַאה ןפיוא דָארג

 עקידנטיײדַאב-קיטפערק ַא יא ,עיזעָאּפ עשידיא עכייר ַא יא טילבעגרעד

 ַא יא ,סרעטַאעט עשידיא רעקילדנעצ ןופ ץענ יַא יא ,עיגרוטַאמַארד עשידיא

 ןופ ללש ַא יא ןוא סרָאטיזָאּפמָאק-רעטַאעט עשידיא עקידלדורּפש ןופ זיירק

 רעטַאעט רעשידיא רעד סָאװ ,ןרָאיטקַא עשידיא עטסלופטנַאלַאט עמַאס יד

 .ןבעגוצסױרַא ןזיוװַאב טָאה טלעוו רעד רָאג ןיא

 .ּפ בקעי לפיוו רעבָא ,ןעגנוכיילגרַאפ ןייק ןכַאמ וצ ךייש טשינ זיא סע

 ַארַאס ,סע'שילַאק ַאטרעב ,ס'ָאקסעלוגָאמ טנומגיז ,ס'רעלסעק דוד ,ס'רעלדַא

 ינומ) ס'ינומ לואּפ ,סע'צרַאװש סירָאמ ,ס'ניצּפיל ינעק ,ס'רעלדַא

 גיוודול ,ס'ימע-ןב בקעי ,ס'נטסרעג ַאטרעב ,ס'רעלדַא יליצ ,(דניירפנזייוו

 ,ס'דירפ רַאזַאל ,סילעּפַא ַאנַא ,ס'גרובנידלָאג לעומעס ,סי'נָאקיּפ ילַאמ ,ס'צַאז

 לַאכימ ,ס'ועדעבעל ןרהא ,ס'קינלוקס השנמ ,סע'שטיווָאמַארבַא .ַאניב

 ןיא ןעניפעג ןעמ ןעק ,ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא גרעבנעזָאר לכימ ,סיָאקסעלַאכימ

 ץוחמ -- טלעוו רעד ןיא רעטַאעט ןשידיא ןרָאג םענופ עטכישעג רעד

 ? עקירעמַא

 ,ןירבָאק ןָאעל ,ןיביל .ז :עקיבלעז סָאד זיא רעדיוו ןגרוטַאמַארד ןשיווצ

 ָאד ןפרַאד סע .ןייבשריה ץרּפ ,רעלקעס .ה ,קיווייל .ה ,ווָאמיד ּפיסָא

 ירעה יוװ ,ןגרוטַאמַארד עקיגנַאר-טשרע-טשינ יד וליפַא ןרעוו טנַאמרעד

 ,סעטערעּפָא ,ןסעיּפ סעמעוו ,ןַאמיירפ סיאול ,לגיס םַאיליוװ ,שטיווָאנַאמלַאק

 ןשיווצ גָאט ןקיטנייה ןזיב ךָאנ ןענייז ןוא ןעוועג לָאמעלַא ןענייז סעידעמָאק

 רעשידיא רערָאג רעד ןיא עטסטליּפשעג ןוא עטסרעלוּפָאּפ עמַאס יד

 ,טלעוװ-רעטַאעט

 ,ןגרוטַאמַארד עשידיא רענַאקירעמַא טנָאמרעד ָאד ןיוש בָאה ךיא זַא ןוא

 -רעטַאעט עשידיא רענַאקירעמַא יד ןרעוו טנַאמעד ךיוא סיוועג ןפרַאד

 יד ןעמענרַאפ טלעוו רעד ןיא עיזעַאּפ רעשידיא רעד ןיא יו טקנו 5
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 ,יקסנישמור ףסוי ,רעלדנַאס ץרפ ,להָאוװ ןַאמרעה יוװ ,סרָאטיזַאּפמַָאק

 עכלעוו ,ןייטשלע םהרבַא ,ַאדנוקעס םולש ,יקצענַאשלָא רעדנַאסקעלַא

 ,קיזומ-רעטַאעט רעשידיא רעד ןיא טרָא םענעעזעגנָא רָאג ַא ןמענרַאפ

 ןיא רעטַאעט ןשידיא םענופ ילברעדנַאנַאפ םענופ רעדנואוו רעד ,ָאי

 טָאה עקירעמַא סָאװ ןרָאיטקַא עשידיא עלופטנַאלַאט ללש םענופ ,עקירעמַא

 םענופ רעדנואוו רעד יווװ רעסיורג ַאזַא טקנוּפ זיא ,ןבעגוצסױרַא ןזיווַאב

 ? טסייוו רעוו .רוטַארעטיל רעשידיא רענַאקירעמַא רעד ןופ ילברעדנַאנַאפ

 רענרענייטש רעטרַאה רעד זַא ,ךעלגעמ ! תועט ַא טכַאמעג רימ ןבָאה רשפא

 זנוא יו ,קידרענייטש ןוא טרַאה ױזַא ןעוועג טינרָאג זיא עקירעמַא ןופ ןדָאב

 ָא-םעד טָא בילוצ ןבָאה רימ זַא ,ןייז רעייז ןעק סע ! ? טכַאדעגסיוא ךיז טָאה

 ןטלָאװ רימ עכלעוו ,ןכַאז עקיטכיוו ךס ַא רָאג ןזָאלעגכרוד ,ןרעזנוא "קוק,

 ...ןָאטעגפיוא טשינ ןוא -- ןָאטפױא טנעקעג

 ערעזנוא וצ קיטליגכײלג ךעלרעפעג ןענייז ריִמ :רָאלק זיא סנייא

 -כיילג ךיוא ױזַא טקנוּפ ןענייז רימ .ָאד ןעגנוכיירגרעד ןוא ןעגנואוטפיוא

 ענעדישרַאפ יד ףיוא םינימה-לכמ סרעפַאש ןוא סרעיוב ערעזנוא וצ קיטליג

 ,ןטיבעג-טסנוק ןוא -רוטלוק

 ןופ רענייא ,ושָאטַאּפָא ףסוי טניז רָאי ןעצ ןרָאװעג ,רעגיײטשַא ,זיא טָא

 יד ןכַאמ טמירַאב ןוא ןפַאש ןפלָאהעג ןוא טרעכײרַאב טָאה סָאװ ןלייז יד

 זַא ,טשינ רעה ךיא ןוא ,ןברָאטשעג זיא ,רוטַארעטיל עשידיא רענַאקירעמַא

 ןענעכייצרַאפ ק"דובכב סַאג רעשידיא רעגיה רעד ףיוא זנוא ייב לָאז ןעמ

 ייב יו ,גנורעייפ-טײצרָאי ַא ןריפוצכרוד -- עטַאד עקיטכיוו עקיזָאד יד-טָא

 ? "ןטייל

 קעװַא טלעוו רעד ןופ זיא'ס טניז ,רָאי 20 ןרָאװעג ןיוש ,רעדיוו ,זיא טָא

 ,עניב-רעטַאעט רעשידיא רעד ןופ רעקיגַארט רעשידיא רעטמירַאב רעד

 ץעגרע ןיא טציא זיב זיא וליפא טרָאװ ןייא ןייק ! ַאש ןוא -- ץַאז גיוודול

 עכעלרעפעג ַאזַא סָאװרַאפ ?ססָאװרַאֿפ .ןרָאװעג טנָאמרעד טשינ

 ...!ןגירשעג דלַאװג ? טײקיסעלכַאנ עטלַאק ַאזַא ,טייקיטליגכיילג

 רעשידיא רעד ךיוא זיא עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל עשידיא יד יו טקנוּפ

 ןיא רָאנ ,"ןצַאלַאּפ-רעטַאעט , עכייר ןייק ןיא ןרָאװעג ןריובעג טשינ רעטַאעט

 ,יןלַאז-ץנַאט , ,"סלָאה, ןפורעג טָאה'מ סָאװ ,רעמעדיוב ןוא ןרעלעק עגנע

 סיואכרוד ָאקוװוד לָאמעלַא טשינ טּפעלקעג ךיז ןבָאה סע ןכלעוו םורַא

 ןופ לָאצ עטסערג יד ,טרעקרַאפ .ןשטנעמ עלערוטלוק ןוא עטנעגילעטניא |
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 ,ןשטנעמ-סקלָאפ ,ןשטנעמ-ךמע ןעוועג ןענייז ,ןעיורפ ןוא רענעמ עגנוי ,ייז

 ַא ,הקושת עכעלריטַאנ ַא טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא-ּפַאש ע'טושּפ |

 ךיז ןבָאה ןשטנעמ-סקלָאפ ע'טושּפ יד-טָא ןופ ךס ַא .עניב רעד רַאפ ליפעג

 יז ןופ עקינייא .רעלטסניק-עניב עסיורג רַאפ ןזיװעגסױרַא טייצ רעד טימ

 .יד .ןטנעגילעטניא ע'תמא ןרָאװעג ךיוא רעטַאעט ןשידיא םייב ןענייז

 .-רוטלוק רַאפ טכַאמעג ייז טָאה ,טלדייאעגסיוא ייז טָאה עניב-רעטַאעט

 ןשידיא ןרַאפ ,טרָאװ ןשידיא ןרַאפ ץרא-ךרד ןגָארקעג ןבָאה ייז .ןשטנעמ

 ...םלוע ןשידיא ןרַאפ ןוא -- רעביירש

 ןקיפורַא-גרַאב ןקיזָאד םעד-טָא ןעגנַאגעג ןענייז עלַא טשינ טייוו רעבָא

 ךיז ןבָאה ,וצרעד ןליו םעד ןוא קשח םעד טַאהעג ןבָאה סָאװ יד .גנַאג

 ןעמענרַאפ וצ ןביוהעגנָא טייצ רעד טימ ןבָאה ןוא טנָארפ ןיא טקורעגסױרַא

 ,ייר רעטשרע רעד ןיא ךיז ןבָאה ייז .רעטַאעט ןשידיא םעניא טרָא-חרזמ ַא

 רערעסעב רעד טימ ךיז ןריסערעטניא וצ ןעגנַאפעגנָא ,ךיז טייטשרַאפ

 ןענייז זייווכעלסיב .ללכב רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןוא עמַארד רעשידיא

 יז טימ ןביוהעגנָא ךיז טָאה'מ ןוא רעטַאעט ןשידיא םענופ ןלייז ןרָאוװעג ייז

 שידיא רעסעב ַא ןלײשסױרַא ןבױהעגנָא ָאד ךיז טָאה ייז קנַאדַא .ןענעכער

 רעטיירב רעד רעביא ךיוא ןעגנילקּפָא ןעמונעג טָאה סָאװ ,רעטַאעט

 עשידיא עכעלטע רָאנ ,רענייא טשינ ןריובעג זיא סע .טלעוו רעשידיא

 רעשידיא ץראווש סירָאמ רעד ייז ןשיווצ -- עקירעמַא ןיא סרעטַאעט-טסנוק

 עטסכײררָאלג יד ןופ םענייא ןבירשעגניײרַא טָאה סָאװ ,רעטַאעט-טסנוק

 יד .טלעוו רעד ןיא רעטַאעט ןשידיא םענופ עטכישעג רעד ןיא ןעלטיּפַאק

 ערעדנַא יד ןוא רעטַאעט-טסנוק רעשידיא ץרַאוװש סירָאמ רעד סָאװ העּפשה

 ןיא טיבעג:רעטַאעט ןשידיא ןפיוא טַאהעג ןבָאה סרעטַאעט עשידיא ערעסעב

 ערדַאק ַא ןסקַאװסױרַא ָאד לָאז סע זַא םעד וצ טריפעג טָאה ,עקירעמַא

 רערָאג רעד רעביא ןעמָאנ ַא ןפַאשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רעליּפשיוש עשידיא

 ַא ןעמונרַאפ ץַאז גיוודול ןעמָאנ רעד טָאה יד ןשיוװצ .טלעוו רעשידיא

 ,טרָא לעיצעּפס

 ןעוועג זיא סָאו ,רעליּפשיוש רעשידיא רעקילַאוװק רעד-טָא סָאוװרַאפ

 ךיז טָאה ,עניב רעשידיא רעד ןופ רעקיגַארט רעטסערג רעד יוװ טנכעררַאפ

 ןעוו וליפַא רעבָא .טשינ ךיא סייוו ,זעמָאנ ןשידיא-טשינ ַא טימ ןפורעג אקווד

 רֶע טלָאװ ,ןעמָאנ ןשיזיוצנַארפ רעדָא ןשיזעניכ ַא טימ ןפורעג ךיז טלָאװ רע

 ןשידיא סיואכרוד םעד טימ רעליּפשיוש רעשידיא רעד ןבילבעג ץלַא
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 זיא רע .טגָאמרַאפ טָאה רע סָאװ ןע'נח עשידיא ענייז עלַא ןוא טנַאלַאט

 ןוא טסעשז ,קימימ רעשידיא ןופ ,ליּפשיוש ןשידיא ןופ גנולמַאזנָא ןַא ןעוועג

 ןטסקינייוועניא ןַא טימ ,ךעלשידיא טערעג טָאה םיא ןיא גנידצלַא .שטיינק

 םיא ייב זיא רעטקַארַאכ רעדעי .סקואוונָא-השורי ןקיד'תורוד ןופ ליפעג

 שינַאגרָא טנעקעג ךיז טָאה רע .שירָאטּפלװקס שממ ןעמוקעגסױרַא

 טָאה רע סָאװ ,ןןדלעה ענייז ןופ םענייא ןדעי ןיא ןרעדילגניײרַא

 טשינרָאג ןופ שממ רע טָאה לָאמ ךס ַא .עניב רעד ףיוא טלעטשעגרָאפ

 טָאה רע .ןשטנעמ ןקידלּפַאצ ַא -- דלעה:םענעיורטש ַא ןופ ;שי ַא טכַאמעג

 ןעוועג זיא רע .ָאנד םוצ זיב רעטקַארַאכ ַא ןעמערופוצסיוא חוכ םעד טַאהעג

 עשימטיר טימ ,ןרעינַאמ עקיטכיל ןוא תועונת עקיברַאפ ןופ רעלטסניק ַא

 ,טרָאװ סעדעי ןעמעוו ייב ,ןעגנוגעװַאב עשילַאקיזומ ןוא סעיצַאלוקיטסעשז

 ...תיצמת ןייז טַאהעג טָאה ,עכעלגעט-גָאט סָאד יווװ עשירַארעטיל סָאד

 רעשידיא רעד רַאפ סניוועג רעטסערג רעד ןעוועג זיא ץַאז גיוודול

 טָאה רע רָאנ סָאװ טנַאלַאט ןייז ןופ ץפושיכ'סורַא טנעקעג טָאה רע .עניב

 ,גיוב ,שטיינק ,ןָאט ,ןושל ,גנוגעוװַאב ,קימימ ,םטיר ,קיזומ :טלָאװעג

 ןבעל ,רעטכעלעג ,ןרערט ,סָארדרַאפ ,דיירפ ,קיטייװ ,רעצ ,םעטָא ןטקירדעג

 רעד טימ ןָאטפיוא טנעקעג טשינ ןעד ץַאז גיוודול טָאה סָאװ ! גנידצלַא --

 ףיוא ןליּפשסױא טנעקעג טָאה רע ? טנַאלַאט ןייז ןופ ילכ רעקידלדורּפש

 ! םינוגינ ענעדישרַאפ "סענורטס , ײלרעלַא

 :רעטומלרעּפ ןסייוו ןופ יו ןסעגרַאפ סע ןעק ,רעגײטשַא ,רעוו

 -ןײרַא ףיט רָאג ךיז טָאה סָאװ ,ןדייז ןקשטיטלַא ןשידָאלעמ ןטצינשעגסיוא

 -רעטַאעט ןדעי ןופ ,עינַאפמיס ַא ס'טרַאצָאמ יו ,ןצרַאה ןיא ןעגנוזעג

 טימ םי ַא רַאפ סָאװ ? "לקניוו ןפרָאװרַאפ ַא , ס'נייבשריה ץרּפ ןיא ,רעיושוצ

 ! רענייז עלָאר רעד-טָא ןיא ןסָאגעגסיױא ןגעלעג זיא סע ןח ןשיטסיטרַא

 !טעטיזַאוטריו עשירָאיטקַא לפיוו ,טעטילַאט עשירעליּפשיוש ליפיוו

 לפיוו טימ ! רעדָא ןשידיא ןופ ןּפַאלק ַארַאס ! עיזעָאּפ ַארַאס;! קיזומ ַארַאס

 ּפָארַא-עניב רעד ןופ טָאה רע ןסנַאינ עלעדייא ןוא ךעלעכירטש עניד

 ! ןקשטיטלַא ןביל ןרעייט םעד-טָא טרעדלישעג

 ןײלַא ךיז טָאה רֶע -- טכַארבעגסױרַא טשינ ן'צַאז גיוודול טָאה רענייק

 טָאה סָאװ ,ןרָאיטקַא עשידיא קיניײװ יד ןופ ןעוועג זיא רע .טכַארבעגסױרַא

 -כָאנ טשינ םענייק טָאה רע .רעגייטש ןוא געוו םענעגייא ןַא טגָאמרַאפ

 -וצכָאנ ,ןדערוצכָאנ ,ןכַאמוצכָאנ טכוזעג טשינ םענייק טָאה רע ,טמירקעג
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 ,ךיז -- ןבעגעג קר ןוא טליּפשעג םוטעמוא ןוא רדסכ טָאה רע -- ןעקמַאב

 שידיא ךיז טפור סָאװ ,גנוטסעפ יד ןעמונעגנייא טייצ רעצרוק ַא ןיא טָאה רע

 ןשידיא ןיא רבד-םש ַא ןרָאװעג זיא ץַאז גיוודול ןעמָאנ רעד .רעטַאעט

 ןעמוקעג זיא רע .טלעוו רעד רָאג רעביא ןוא עקירעמַא ןיא רעטַאעט

 -םינּפ ַא -- םינּפ םענעגייא ןַא ןוא בָאג םענעגייא טימ ,סנגייא טימ סיואכרוד

 טשינ טָאה רע ,רעטרעמַאהעגסיױוא ןַא ,רעקיטרַאפ ַא טָאה סָאװ ,תושדח

 רע זיא למיה ןופ ןרעטש ַא יו !ןעוװעג זיא רע -- ןרעוװו טשרע טפרַאדעג

 ןדנוצעצ ךיז ןבָאה ןעקנופ ענייז ןוא עניב רעשידיא רעד ףיוא ןלַאפעגּפָארַא

 ךיז טָאה סע .ט'פושיכירַאפ ןעמעלַא טָאה סָאװ ,ןרילַאק ןופ ןגיובנגער ַא ןיא

 ןפיט ןוא ךַאמזַאר ןטיירב ַא ןופ רעקיגַארט-רעליּפשיוש רעשידיא ַא ןזיוַאב

 ,םענייז רעטיצ ןדעי טימ טקריוו סָאװ ,רעקיגַארט-רעליּפשיוש ַא ;םענרַאפ

 .יד סױרַא ךייא ייב טפור ןוא טגניז ,טגָאז ןוא טדער רענייז רבא רעדעי

 ױזַא ,לעניגירַא ױזַא ,ךעלשידיא ױזַא וצרעד .גנושַארעביא עטספיט

 ,קידנגייצרעביא רָאג ןוא ,ײנלגָאּפש

 ןצנַאגניא ןעוועג טשינ ץַאז גיוודול ךיוא זיא טנַאלַאט רעדעי יו רעבָא

 עיידיא ןַא ןָא .ליצ ַא ,עיידיא ןַא ןבָאה זומ רעלטסניק ַא ."תומיגּפ , ןופ ןייר

 גיוודול לייוו .ןייגַאב טשינ ךיז רעלטסניק רעטסערג רעד ןעק ,ליצ ַא ןָא ןוא

 ןופ ןעמערופוצסיוא חוכ ןשירעלטסניק ןסיורג םעד-טָא טגָאמרַאפ טָאה ץַאז

 ןופ טריפעגּפָארַא םיא טָאה רענייז חוכ רעד-טָא דָארג -- שי ַא טשינרָאג

 םענייז חוכ ןלַאינעג ןקיזָאד םעד ףיוא ןזָאלרַאפ ןצנַאגניא ךיז טָאה רע .געוו

 טליּפש רע יבַא -- טליּפש רע סָאװ טרַאעג טשינ םיא טָאה סע ןוא

 ...רעטַאעט

 קרַאטש ן'צַאז גיוודול טָאה גלָאפרעד רעקישַָאר-וצ רעד זַא ,ןייז ןָאק סע

 ןרָאװעג םיא רַאפ רעטייוו סָאװ זיא רעטַאעט סָאד .ּפָאק םעד טיירדרַאפ

 סָאװ טימ ןעמָאנ ןייז ןעז וצ ,ןעגנַאזעג-ביול רַאפ לַאװק ַא יו רעמ טשינ

 ןופ גנַאגנײרַא םייב ןסיורדניא דליש ןפיוא תויתוא עשירטקעלע ערעסערג

 רעלערוטלוק ןייז זַא ,סיוא טעז .טלעג רךס ַא ןענידרַאפ וצ ףיוא ןוא רעטַאעט

 יד ןלעטשנגעקטנַא ךיז ןענַאק וצ גונעג קרַאטש ןעוועג טשינ זיא שזַאגַאב

 ןוא טנַאלַאט ןייז ייס ןעוועג רצקמ לענש ןבָאה סָאװ ,תוחוכ עשירערעטשעצ

 סיואכרוד ןעוועג זיא סָאד יצ ,ןגָאז וצ יונעג רעווש זיא סע .ןרָאי ענייז ייס

 םעד םורַא ןוא ןיא -- הביבס רעד ןופ דלוש יד רעדָא דלוש ענעגייא ןייז

 ןיא יו תמחמ .ןסָאלשעגסיוא ןצנַאגניא טשינ זיא סָאד .רעטַאעט ןשידיא
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 ךיז ןסַאּפ סָאװ ,ןשטנעמ עסיוועג וצ ךיז ןּפעלק ,עשזנַארב רערעדנַא רעדעי

 רעדָא יד עילַאק ייז ןכַאמ טייקנזעוונָא רעייז טימ ןוא ןירַא טשינ ןיטולחל

 ןופ רעטנורַא ,ןשטנעמ ןלופטנַאלַאט ןייא טשינ ,ךיוא ןריפ ןוא עשזנַארב ענעי

 ןרַאפ ןענייז רעטַאעט ןשידיא םעניא ןרָאי עטצעל יד ,סלַאפנדעי .געוו

 רע .עכעליירפ קירעביא ןייק ןעוועג טשינ ץַאז גיוודול רעלטסניק ןלַאינעג

 געוו ןייז ןיא ךיז טָאה רע זיב ,רעהַא ןוא ןיהַא שיגַאזגיז טיירדעג ךיז טָאה

 יו רעמ טשינ טנַאלַאט ןקילַאמַא ןייז ןופ זיא ןבילבעג .ןרָאלרַאפ ןצנַאגניא

 ןיא ןטלַאהעג דניושעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןקנופ ענעטָאשעצ ענלצנייא

 רעד ןופ רעקיגַארט רעסיורג רעד .טנוזעג ןייז טימ ןעמַאזוצ ןשעלסיוא

 רעקידעבעל ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןײלַא זיא עניב רעשידיא

 ןפיט ַא טימ ןעמַאזוצ תונמחר ןפיט ַא ןפורעגסױרַא טָאה סָאװ ,עידעגַארט

 ױזַא ךיוא ןוא ןבעל ןײלַא יא טנעקעג גנַאל ךָאנ טָאה שטנעמ רעד .סָארדרַאפ

 תוחוכ עשירערעטשעצ יד רעבָא ,רעטַאעט ןשידיא םעד ןבעג ןבעל ליפ

 ... םיא ןופ רעקרַאטש ןעוועג ןענייז

 רעד ףיוא וליפַא ןעניפעג ןעמ ןעק ןקעלפ :לטרעוװ סָאד טייג יוװ רעבָא

 ןוא רָאיטקַא רעשידיא רעלַאינעג ַא ןעוועג שוריפב זיא ץַאז גיוודול . . . ןוז

 עטכישעג רעד ןיא ןביילב ןוא ןרעוו טקנעדעג ךיוא רֶע טעוװ רעכלעזַא יו

 םענופ עטכישעג רעד ןיא רעמ ךָאנ ןוא -- רעטַאעט ןשידיא םענופ

 ,רעטַאעט ןשידיא רענַאקירעמַא

 .י .נ ,1964 .ווָאנ ,"רוטלוק עשידיא

 סטרעּבליז לעוװַאז

 רערט ַא

 .רערעטיש לָאמַא סָאװ ןרעוו ,סרעביירש עשידיא ןופ ןעייר יד יו ךָאנ

 ןטײהטמירַאב ןופ -- סרעביירש עשידיא עיינ ןייק וצ טשינ ןעמוק סע

 עכלעזַא ךיוא ןוא ס'דלעפנעזָאר לאומש ,סיקינלַארָאק ןייק .טדערעגּפָא זיא

 ,סטרעבליז לעװַאז רענעברָאטשרַאפ רעד יו ןטנעגיריד ןוא סרָאטיזַאּפמָאק

 ךָאנ זיא עקירעמַא ןיא ןבעל עשידיא סָאד .גָאט ןדעי ןריובעג טשינ ןרעוו

 רעמ ,עקירעמַא ןיא ןטנעגיריד ןוא סרָאטיזַאּפמָאק עשידיא ןופ ןעייר י דך
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 סע זיב ןרָאי עגנַאל ןעמענ טעוװ סע ןוא ,טלצרָאוװעגניײיא גונעג ףיט טשינ

 לעװַאז ַא רעדָא ,דלעפנעזָאר ַא ,קינלַארָאק רעטייווצ ַא ןזייווַאב ָאד ךיז טעוװ

 ,סטרעבליז

 -ָאּפמָאק רענעברָאטשרַאפ רעד זיא ,דנַאלסור-סייוו ןיא סעטָאלב יד ןופ

 ןרעה טזָאלעג טָאה ןוא קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד וצ ןעמוקעג רָאטיז

 ןיא סרעקיזומ עשידיא עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רֶע .ןָאט ןייז

 ןוא טנַאלַאט ןשילַאקיזומ ןצנַאג ןייז טָאה סָאװ ,ןליוּפ ןוא דנַאלסור ןשירַאצ

 טָאה סָאװ ,קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןבעגעגקעװַא ןסיוו ןשילַאקיזומ |

 .ןעילבוצרעדנַאנַאפ טשרע ןביוהעגנָא טלָאמעד ךיז |

 ןדמערפ םעד ןופ ןרָאװעג טדנעלברַאפ טשינ זיא סטרעבליז לעוװַאז

 ןבָאה עכלעוו ,סרעקיזומ עשידיא יד ןופ בור סָאד יװ ,ץנַאלג-ןוא-קיש

 -ןרידוטש .סעירָאטַאװרעסנָאק עשידנעלסיוא ןוא עשיסור יד ןיא טנרעלעג

 ץיקסווָאקיישט ,ןע'וװָאהטעב ,ןע'לדנעה ,ן'כַאב ,ץ'טרַאצָאמ ןופ קרעוו יד קיד

 רענעגייא ןייז זיא ,סרָאטיזַאּפמָאק עטמירַאב-טלעוו עסיורג ערעדנַא ךָאנ ןוא

 טשינ םעד ךרוד ,קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ לַאוװק רעד ,לַאװק

 יד ןיא ןבָארגעג ךיז טָאה רע רעפיט סָאװ :הברדא .ןרָאװעג טלעטשרַאפ

 רענעט ענעגייא יד וצ ןבָארגרעד ךיז רֶע טָאה רעמ ץלַא ,ןלַאװק עדמערפ

 רעד ןיא ףיט טלצרָאוװעג ןבָאה עכלעוו ,םינוגינ ןוא ןוויטָאמ ,ןעגנַאלק ןוא

 .ןבעל ןשידיא םעד ןיא ןוא עיצידַארט רעשידיא רעד ןיא ,המשנ רעשידיא

 יאדװַא ץסטרעבליז לעוװַאז יב טָאה "םעיווקער , ס'טרַאצָאמ

 ,עטסשיריל יד ןופ ענייא זיא סע לייוו ,ןליפעג עקילייה ךס ַא ןפורעגסױורַא

 -קיומ רעצנַאג רעד ןיא קרעוו עטסקיד'המשנ ןוא עטסקידנריר-ףיט

 לעװַאז ייב ןבָאה ןליפעג עקיליײה עכלעזַא טקנוּפ רעבָא .רוטַארעטיל

 ןוא .תואחסונ עשידיא עטימעטיַאב עקיד'תורוד יד ןפורעגסױרַא ןץ'סטרעבליז

 ןייז ךָאנ רע טָאה ,ןליפעג עקיזָאד יד טימ ןעמונעגכרוד קידנעיײיז

 ןסיוו ןוא טנַאלַאט ןצנַאג ןייז טימ ,עירָאטַאװרעסנַאק רעד ןיא ןרידוטשסיוא

 רעד ןופ ןלַאוװק יד ףיוא ןפרָאװעגפױרַא ךיז גנורעטסיײגַאב רעכעלטנגנוי ןוא

 ,לרעּפ ענעדישרַאפ טכױטעגסױרַא טרָאד ןופ ןוא קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא

 סטרעבליז ואוו טעטש ,ןילרעב ,שזדָאל ,עשרַאװ ,עװקסָאמ ,גרוברעטעּפ

 ןבָאה ,ןרָאכ ענעדישרַאפ טימ ןטרָאד טריפעגנָא ןוא קיזומ טרידוטש טָאה

 רע זיא ,רעבָא ךילרעניא ,םיא ףיוא גנוקריוו עכעלרעסיוא ןַא רָאנ טַאהעג

 עכלעוו ,עלעטעטש עניילק סָאד ,ןילרַאק טימ ןעגנורדעגכרוד ןבילברַאפ
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 ןרָאװעג ןרָאבעג זיא רע ואוו ,דנַאלסור-סייוו ןיא ,קסניּפ ןבעל ץעגרע טגיל

 ןופ גנַאזעג סָאד ,לוש רעד ןופ רענעט יד ךיז ןיא טּפַאזעגנייא טָאה ןוא

 טָאה רעכלעוו ,הליפת:לעב ןקיצרַאה םעד ןטַאט ןייז ןופ ןוא ,תורוד

 ,םינוגינ עשידיא עטלצרָאװרַאפ עפיט יד ןעלקיצוצסיוא ױזַא יו ןענַאטש רַאפ

 ,"ףיוה , רענילָאטס םעד ןופ ןעגנַאלקּפָא ךיוא .ןשטיינק ןוא תועונת עשידיא

 רָאנ ,דנַאלסור-סייוו ןיא רָאנ טשינ םש ַא טַאהעג טָאה תובהלתה סעמעוו

 רענילַאטס טייזרַאפ ןעוועג ןענייז סע ואוו ,עניַארקוא ץנַאג רעביא ךיוא

 :סױרַא ןוא ןלָאװקעגסױרַא ןפוא ןקידלדורּפש ַא ףיוא ןבָאה ,ךעלביטש

 ,קרעוו ענייז ןיא ּפָא ךיז ןעלגיּפש ןוא ץסטרעבליז ןופ ןעגנוזעג

 ַא טימ עיציזַאּפמָאק ןייא ןייק ץסטרעבליז ייב ןעניפעג טשינ טעוו ריא

 רעשידיסח רעד ךיז טליפ סנייז קרעוו ןדעי ןיא רָאנ ,ןָאט-רעטנוא ןשייליכשמ

 ןדנוצעגנָא טָאה סָאװ ,ןָאט-ךוחטב רעד ,ןערב רעשידיסח רעד ,רעייפ

 ,ןעמייה עשידיא ןיא תויח ןוא דיירפ טכַארבעגנײרַא ןוא רעצרעה עשידיא

 יורטוצ ןוא טָאג ןיא ןביולג םעד טקרַאטשעג טָאה סָאװ ,גנונעּפָאה ןוא טכיל

 רענייר רעד רָאנ ,רענעט עשיטַאמעטַאמ ענעקורט ןייק טינ .שטנעמ םוצ

 ,קרעוו ענייז עלַא רונש רענעדייז רעטיור ַא יו ךרוד טייג סָאלעמ רעשידיא

 סע ואוו ,ןדיא םעד טשטעווק סע ואוו טסואוועג טוג ץנַאג טָאה סטרעבליז

 ןלייה וצ םיא רענעט ַא סָאװ רַאפ סָאװ טימ ןוא ייוו סנטסרעמ םוצ םיא טוט

 | ,ןדנואוו ענייז ןלייהרַאפ ןוא

 ןופ רָאנ טשינ רָאטיזָאּפמָאק ַא ןעוװעג זיא סטרעבליז לעװַאז

 ןוא רעטכיד יד וצ קיזומ ןפַאשעג ךיוא טָאה רָאנ ,הניגנ רעשיגרוטיל

 ןיא ןעוועג זיא רע .רעטכיד עשידיא ןוא עשיאערבעה עקיטנייה ןופ סעמעָאּפ

 רעיינ רעד ייס ןוא עיזעָאּפ רעזעיגילער רעטלַא רעד ןיא ייס םייה רעד

 ַא רעדָא דיל ַא ס'קילַאיב .עיזעָאּפ רעשידיא ןוא רעשיאערבעה רענרעדָאמ

 לטיּפַאק ַא יוו קידנריריּפסיא רעקינייוו טשינ ןעוועג םיא רַאפ זיא עמעָאּפ

 ןעוועג םיא רַאפ ךיוא זיא עקיבלעז סָאד .ןענװַאד ןופ הליפת ַא רעדָא םילהת

 .עמעָאּפ רעדָא דיל שידיא ַא ס'קיווייל רעדָא ס'נעזייר םהרבא

 סטרעבליז ןשיווצ זַא ,ןרעו ןכַארטשעגרעטנוא ָאד ףרַאד סע

 ַא ראג ,ןעזייר םהרבא ןעוועג טנכערַאפ זיא רעטכיד עשידיא עטסטבילַאב

 ףיוא ןבירשעג רע טָאה ,סעיציזָאּפמָאק ענעפַאשעג ענייז ןופ לָאצ עשּפיה

 ס'נעזייר וצ טייקטנעַָאנ עקידלַאװג ַא טליפעג טָאה רע .ןטסקעט ס'נעזייר

 ,רעטכיד ןשידיא ןרעדנַא םוש ןייק וצ יו ,רעדיל
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 ,ןפַאשעג טָאה סטרעבליז עכלעוו ,קרעוװו עטסנפורעגסױרַא יד ןשיווצ

 ,"לארשי תיב לכ וניחַא, ,"לבב תורהנ לע, :ןרעוװו טנַאמרעד ָאד ןפרַאד

 םוצ ,עטַאטנָאק ַא ,"םולח ס'בקעי, ןוא ן'קילַאיב ןופ "שדח גהנמ, ,"הלדבה;

 לייט ןטסערג םעד ּפָא ןעלגיּפש קרעוו עקיזָאד יד .ןעזייר םהרבא ןופ טסקעט

 עטנַאמרעד יד ןופ ןטסוג יד .טנַאלַאט ןשילַאקיומ סטרעבליז ןופ

 יד טימ ןרָאוװעג ןסָאגעגפיונוצ-גנע שינַאמרַאה ןענייז סעיציזָאּפמָאק

 ,ןטסקעט

 לע , ןופ ןייוועג רעשידיא רעד ץסטרעבליז ייב טגנילק שרעדנַא רָאג

 וניחא , ןופ ןייוועג ןשידיא םעד וצ זיב -- ןייוועג-הכיא ןַא -- "לבב תורהנ

 טקנירט סָאװ ,קלָאפ ַא ןופ ,גנולפייווצרַאפ ןופ ןייוועג ַא -- "לארשי תיב לכ

 ,..למיה םוצ זיב ףױרַא ןעיירש רענעט סעמעוו ,ךיז

 ,רענעט-עדייז ןוא -עטַאט עמורפ יד ןכיילגוצ טשינ ןעמ ןעק יאדווַא ןוא

 עטיישרַאפ ,עקידוועליּפש יד טימ ,טסקעט-הלדבה םעד ןטײלגַאב עכלעוו

 טסנוק יד ןזיווַאב סטרעבליז טָאה ָאד ."שדח גהנמ, ס'קילַאיב וצ רענעט

 םעד ןופ טייקשירעפיטש ענעריובעגנייא עכעלריטַאנ יד ןעגניזוצסױרַא

 ןוא טייקרָאלק רענעטלעז ַא טימ רעטכיד ןשיאערבעה ןקידלדורּפש ןטמירַאב

 !ץנַאלג ןקידרעבליז ַא טימ ןרירעמיש רענעט סעמעוו ,טייקנפילשעג

 ענייז ןיא טײקנדָאלַאב:רעווש ןטימעגסיוא סטרעבליז טָאה ,ללכב

 ,ןשידָאלעמ םעניר םעד טַאהעג ביל עבטב טָאה רע .סעיציזָאּפמָאק

 .ןעגנוריאירַאװ ןוא ןטרַא-ןָאט טימ ךיז ןליּפש וצ ךיוא ןוא גנַאלק ןקיד'הודח

 גנַאזעג .ןעגנופַאש ענייז עלַא ןיא טרינימָאד טָאה זרעפ רעקידוועגניז רעד

 ןטלַא םייב ןטלַאהעג ךיז טָאה רע .טנַאלַאט ןייז ןופ טָאבעג סָאד ןעוועג ןיא

 | !שרעדנַא סעּפע טשינ ןוא -- גנַאזעג טניימ קיזומ זַא ,ללכ

 ןשידיא ןקיטכיוו ַא ןרָאלרַאפ טָאה קיזומ ןוא הניגנ עשידיא יד ,ָאי

 ,טצַאשעגּפָא שירעלטסניק ןעוועג ןיוש ןבעל ןייז ייב זיא סָאװ ,רָאטיזָאּפמָאק

 רָאנ טשינ ןלעפ טעוװ רע .ןלעפסיוא קרַאטש זנוא טעוװ סטרעבליז לעװַאז

 סטרעבליז .טלעוו רעשידיא רעד ללכב רָאנ ,קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד

 ןַא ךיוא רָאנ ,טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק ַא ןעועג רָאנ טשינ זיא

 ,םינזח תורוד ייווצ ןגיוצרעד טָאה רע .םינזח ןופ רערעל רענעעזעגנָא

 -חסונ ןוא תונזח ןופ טסנוק ע'תמא יד טנרעלעג םיא ןופ ןבָאה עכלעוו

 גנַאעעג סטרעבליז, םעד ןופ סרעגניז יד ןלעפ ךיוא טעוװ רע .הליפתה

 רעטייל רעשילַאקיזומ רעד ןעוועג ןרָאי עגנַאל זיא רֶע ןכלעוו ןופ ,"ןייארַאפ
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 יז טָאה רע לייוו ,טַאהעג ביל קרַאטש םיא ןבָאה סרעגניז יד ,טנעגיריד ןוא

 ,דיל ןשידיא םוצ םזַאיזוטנע ןוא עביל טימ טקעטשעגנָא ןוא טרעטסײגַאב

 ,קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד וצ ,טרָאוו ןשידיא םוצ

 ןופ דנַאברַאפ-םינזח םעד ןלעפסיוא קרַאטש ךיוא טעװ סטרעבליז

 ןפַאשעג סעיציזָאּפמָאק ךס ַא טָאה רע ןעמעוו רַאפ ,עדַאנַאק ןוא עקירעמַא

 טימ ןטָארטעגפיוא זיא ןוא ןעוועג ןרָאי עגנַאל זיא רע טנעגיריד סעמעוו ןוא

 ןטרעצנָאק ףיוא ,טלעוו רעד ןיא עטסערג יד ,םינזח רעטרעדנוה ןופ רָאכ ַא

 ,קרָאי-וינ ןופ סעירָאטידיױא עטסערג יד ןיא

 .י .ג ,1950 ,10 ץרעמ ,"טַאלבנכַאװ רעקרָאיד-וינ;

 קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ ןגעוו יד ףיוא

 ןעוועג םדוק ןענייז ןעויוורעטנוא יד) רעביירש עשידיא םינינמ'

 ַא זיא ,1956 ןיא ךָאנרעד ,"טַאלבנכָאוװ רעקרַאי-וינ, ןיא טקורדעג

 -ןינמ רעטייוצ רעד ןוא ,םרָאפ-ךוב ןיא סױרַא ןעויוורעטניא-ןינמ

 ַא ףיױא טרַאו ןוא לקעּפ ַא ןיא טקַאּפרַאפ ץעגרע טגיל ןעויוורעטניא

 ןיא רוטַארעטיל עשידיא יד טייג ןיהואוו, :עמעט רעד ףיוא .,("ןוקית,

 סעגַארפ עלַא ןופ רקיע רעד ,וויטָאמ-טייל רעד ןעוועג זיא סָאװ ,"עקירעמַא

 ,רָאג ַא ,ןינמ ןטשרע םענופ רענייא טָאה ןעמונעגמורַא טָאה עמעט יד סָאװ

 רעד ןיא ייס ןוא רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןיא ייס ןעמָאנ רעטמירַאב רָאג

 ןיהואוו, עגַארפ רעד ףיוא ,(רעגניז-סיוועשַאב קיזייא) רוטַארעטיל-טלעוו

 טרעפטנעעג סרעדנַא ןשיווצ "? עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל עשידיא יד טייג

 "טייג קלָאפ סָאד ואוו טרָאד טייג יז,

 רעשידיא רעד ןגעוװ ,ןגָאז ךיוא עקיבלעז סָאד ,ךיז טייטשרַאפ ,ןעק'מ

 ןיב ךיא רעבָא ,"טייג קלָאפ סָאד ואוו טרָאד טייג יז , :עקירעמַא ןיא קיזומ

 טשינ ןוא ,עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל עשידיא יד טשינ .םעד טימ םיכסמ טשינ

 טרָאד רָאנ ,טייג קלָאפ סָאד ואוו טרָאד ןעייג עקירעמַא ןיא קיזומ עשידיא יד

 | ,..ייז טריפ'מ ואוו

 ,ץעגרע טייג יז ביוא ,יז טייג ןיהואוו :ןטכַארטַאב ןוא ןעז עקַאט רימָאל

 ייווצ טימ טריפעגכרוד בָאה ךיא סָאװ ,ןעויוורעטניא עירעס ןיימ זןי א
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 יז טָאה עקירעמַא ןיא ןגעוו עכלעוו ףיוא ןוא עקירעמַא ןיא קיזומ עשידיא יד

 רַאפ סָאװ ןופ ןוא ,סרעבײהנָא עריא ןעוועג ןענייז רעוו ? ןייג וצ ןביוהעגנָא

 סָאװ יד ןופ םינושאר יד ןדיישרעטנוא ךיז ןלעװ סָאװ טימ ? רעבילַאק ַא

 הניגנ רעשידיא ןינע רעד ייז טעװ טייוו יוו ףיוא ןוא --- ייז ךָאנ ןעמוק ןלעװ

 ןייז ךיוא ייז ןלעוװ ? סערעטניא רעייז ןייז טעוו ףיט יוװ ,ןייגנָא קיזומ ןוא

 ןיא ןבָאה סָאװ ,יד יו ?ןעלזָאמ ןוא ןקָאּפ , וצ ,ןטלעוו ןגיילנייא טיירג

 עיינ יד ָאד טעװ םינּפ ַא רַאפ סָאװ ? קיזומ עשידיא יד ןביוהעגנָא עקירעמַא

 טפנוקוצ ַא רַאפ סָאװ םלוכ לעו ? ןבָאה קיזומ ןוא הניגנ עשידיא ענעפַאשעג

 ? עקירעמַא ןיא קיזומ ןוא הניגנ עשידיא יד טָאה

 ,סעגַארפ עלַא ףיא ןרעפטנע ןענעק לעוװ ךיא ביוא ,טשינ סייוו ךיא

 ַא ןריפכרוד טלָאוװעג קרַאטש רעייז ךיוא טלָאװ ךיא .ןוואורּפ לע ךיא רעבָא

 ךיא יו ןפוא ןקיבלעז ןפיוא ,סרעקיזומ עשידיא טימ ןעויוורעטניא עירעס

 ,רעבָא .סרעביירש עשידיא טימ ןעויוורעטניא עירעס יד טריפעגכרוד בָאה

 רשפא ןוא ,תוחוכ יד טשינ ןוא טייצ יד טשינ טציא ךיא בָאה ,ןרעױדַאב םוצ

 יד ןביירש םייב טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,עיציבמַא יד ןוא ןערב רעד רימ טלעפ

 רעדָא ףלעווצ טימ סרעביירש עשידיא םינינמ ייווצ יד טימ ןעויוורעטניא

 .דָאש ַא .קירוצ רָאי ןצפופ

 עכעלטע ןפרַאװנָא טימ זיולב ןענעגונַאב ,רעבירעד ,ָאד ךיז ךיא לעוװ

 עצרוק ,ןטנעמָאמ ןוא ןכירטש ,ןעגנוטכַארטַאב ןוא ןקנַאדעג עניימעגלַא

 ןוא סערגָארּפ םעד ,טפנוקוצ רעד ןיא בצמ ןגעוו ,ןעגנוקרעמַאב ןוא ןזילַאנַא

 ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ ןגרָאמ ןוא טנייה ,ןטכענ םעד ןגעוו ,סערגער

 .לכה-ךס ַא ןעיצרעטנוא ןריבורּפ ךָאנרעד ןוא ,עקירעמַא ןיא קיזומ

 .ךיוא רשפא ןוא .ןלעפעג ןעמעלַא טשינ טעװ ,לכה-ךס ןיימ זַא ,ךעלגעמ

 ןיב םעד וצ -- רעבָא ,ללכב ןעגנוטכַארטַאב ןוא ןזילַאנַא עצרוק עניימ טשינ

 ןיא ןעּפ יד ןעמונעג בָאה ךיא ןעוו ,גָאט םענעי טניז טניואוועגוצ ןיוש ךיא

 . .. קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןגעוו רעביירש ַא ןרָאװעג ןוא טנַאה רעד

 ןיב ךיא ... רַאי קילדנעצ:-יירד ןופ ןל-אמיק ַא ? ןיוש סָאד זיא גנַאל יו

 עשידיא יד ןבילקעגסיוא בָאה'כ .רוחב רעגנוי רָאג ַא ןעוועג ךָאנ טלַאמעד

 ףיט ךיז ןיא ךיא בָאה קיזומ ןוא הניגנ עשידיא יד . . . לייוו ,קיזומ ןוא הניגנ

 ...ךלימ סעמַאמ רעד טימ םענייאניא ןגיוזעגנייא

 ףיוא טלעטשעגּפָא טשינ לָאמנייק ךיז בָאה ךיא זַא ,ןכַאמ רָאלק ָאד ליוו'כ

 רעמ ןוא רקיע רעד רָאנ ,קיזומ רעשידיא רעד ןופ טייז רעשיטערָאעט רעד
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 -נגייא ריא ,םעט ריא ,טײטַאב ריא ,טרעוו ריא ,שרוש ריא ףיוא גנידצלַא ןופ

 -רוטלוק ריא ,גנירדנײרַא ריא ,םענרַאפ ריא ,טעטילַאוװק ריא ,טײקיטרַא

 ,תובהלתה ריא ,טייקיד'בוט:םוי ריא ,טייקנביוהרעד ריא ,טייקשירעגערט

 לָאר ריא ןוא ןל-עמשמיָאק יַאמ ריא ,ןענָאמ ןוא ןקעוו וצ טייקיאייפ ריא

 רוטלוק עשידיא רעד ןיא ,עטכישעג רעשידיא רעד ןיא ,ןבעל ןשידיא םעניא

 ןוא -- ןעוועג זיא סָאד .טריסערעטניא ךימ טָאה סָאד רָאנ ןוא סָאד --

 ,קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ףיוא קוק ןיימ ןופ רקיע רעד -- ןבילבעג

 רעבָא זיא ,בױהנָא עמַאס םוצ טשינ ביוא ,ןָאט-ןַאּפש ַא רימ ןלעוו דניצַא

 .עקירעמַא ןיא קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ בױהנָא םוצ טנעָאנ גונעג

 ןייא ןרירנָא ןפרַאד ךיא לעװ ,ןביירש םענופ גנַאג םעניא זַא ,ךיוא ךעלגעמ

 ךיז ליוו ךיא לייוו -- ,ןרירנָא זיולב עקַאט רעבָא ,עטייווצ ַא רעדָא דנַאל

 ,עמעט ןיימ וצ ןצענערגַאב

 סע יוװ ,טיבעג ןשילַאקיזומ ןשידיא ןפיוא עקירעמַא ןיא זיא בױהנָא ןיא

 ןביוהעגנָא ךעלסיבוצ טָאה ךָאנרעד .ךשוח ןעוועג ,"תישארב, ןיא ךיז טגָאז

 ןופ םינמיס ןזיוװַאב ךיז ןבָאה סע זיב טייצ ןעמונעג טָאה סע .קיטכיל ןרעוו

 ,ענערָאק םדוק -- ןעגנַאז ,ןסנירג ,ןעגנוצָארּפש ,ןסקיוועג ןופ ,ןבעל

 עמַאס יד ןייגפיוא ןבױהעגנָא ןבָאה רעטעּפש ןוא -- ענעצייוו ךָאנרעד

 לייוו ,סעצַארּפ רעגנַאל ַא ןעוועג זיא סע .ןטכורפ עקיטייצ עטסטמעטַאב

 טייזרַאפ רָאנ ,רעטסוּפ ַא ןוא רעליוה ַא זיולב טשינ ןעוועג ָאד זיא ןדָאב רעד

 ...רענייטש עטרַאה ןופ סעדורה טימ

 ןענייז עכלעוו ,ןטנַארגימיא עשידיא עטשרע רָאג יד זַא ,ןקנעדעג רימָאל

 ןוא -הניגנ עּפַאנק ַא רָאג טכַארבעג ךיז טימ ןבָאה ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 יד ןעוו טשרע .שזַאגַאב-רוטלוק ןעמערָא ןַא ללכב יװ ,רוטלוק-קיזומ

 ,עניַארקוא ןיא לעיצעּפס ,דנַאלסור ןשירַאצ ןיא ןעמָארגַאּפ ןופ ןעמַאלפ

 ןיא סָאװ ןעמָארגָאּפ עקיטולב יירד יד ךָאנ ,ןטײרּפשרַאפ ןעמונעג ךיז ןבָאה

 ןטנַארגימיא עשידיא עילַאװכ עסיורג ַא ןוא ,וועינעשעק ,רימָאטישז ,סעדָא

 טָאה ,עּפָאריײא-חרזמ ץנַאג ןופ יו ,הכולמ רעשירַאצ רערעטצניפ רעד ןופ

 ןעמוקעג זיא ,הנידמ רענעדלָאג רעד ןופ סעגערב יד וצ ןבעגעג זָאל ַא ךיז

 רעשידיא רעד ןיא ייס ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןיא ייס גנובעלפיוא ןַא

 רעשידיא רערָאג רעד ןיא ןוא רעטַאעט ושידיא םעד ןיא ייס ,קיזומ ןוא הניגנ

 ,רוטלוק

 -חרזמ ןופ טנַארגימיא רעשידיא רעד זַא ,ןעקנעדעג ךיוא זומ ןעמ רעבָא
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 ןיק טימ עקירעמַא ןייק זיא ,רעטסטושּפ רעמַאס רעד וליפא ,עּפָאריײא

 ,רעקינייװ רעוו ןוא רעמ רעוו ,רענייא רעדעי .ןעמוקעג טשינ טנעה עקידייל

 וצ טפַאשביל ןופ ,ייזרַאפ ַא ,"זייּפש עקיטסיײיג , לסיבַא טכַארבעגטימ טָאה

 יו .ךַאז רענעי רעדָא רעד וצ טייקדנובעגוצ ַא ,טיבעג םענעי רעדָא םעד

 ןבעלנייא סָאד ,גנוסַאּפוצ יד בױהנָא ןיא דנַאל ןדמערפ םעניא זיא סע רעווש

 ,עּפָארײא-חרזמ ןופ טנַארגימיא רעשידיא רעד רעבָא טָאה ,ןענַאגעגוצ ךיז

 טשינ ,עניַארקוא ןוא דנַאלסור ןופ טנַארגימיא רעשידיא רעד לעיצעּפס

 רַאפ טפמעקעג רעטיב טָאה רע ...ןיײלַא טיורב , ןייק טימ ןבעל טנעקעג

 טשינ ,טייצ ןענופעג ךיוא טָאה רע רעבָא ,ץנעטסיזקע רעכעלגעטיגָאט ןייז

 ַא ןרעה ,דיגמ ַא ןרעה ןייג וצ ףיוא ,טַאלב ַא ןענעייל וצ ףיוא ,רשפא ךס ןייק

 ,דיל ַא ס'דלעפנעזָאר סירָאמ ןופ ןבָאה האנה ,רעגניז ַא ,ןזח ַא ןרעה ,עיצקעל

 ,רעטַאעט ןשידיא ַא ןיא ,ליװעדָאװ ןשידיא ַא ןיא ןייג ןוא

 טנַארגימיא רעשיאייּפָאריײא-חרזמ רעד טָאה זייווכעלסיב ,זייווכעלסיב

 ץלַא ןפַאש ןוא ןעיוב ,רוטלוק ןייז ןרעטיירבסיוא ןביוהעגנָא עקירעמַא ןיא

 עשידיא יד .ןטסעמרַאפ ערעכעה ןיא טזָאלעגנײרַא ךיז ןוא ןטרעוו ערעסערג

 עשידיא סָאד ךיוא ױזַא ןוא ,ןסקַאו ןביױהעגנָא ָאד טָאה רוטַארעטיל

 ,זיא קיזומ עשידיא יד .ןזעוו:לַאנרושז ןוא -גנוטייצ סָאד ,רעטַאעט

 רערָאג רעד ָאד ךיז טָאה טייצ רעד טימ .ןענַאטשעגּפָא טשינ ,ךיז טייטשרַאפ

 ענעדיישרַאפ טניישעגפיוא ןבָאה סע ,ןטיבעג טנַארפ-רוטלוק רעשידיא

 ,ןגרוטַאמַארד ,ןטסינַאמָאר ,רעלייצרעד ,ןטעָאּפ ,סרעגָאז-טרָאװ ,רעטכיל

 ָאּפמָאק ,סרעוט-רוטלוק ,ןגָאגַאדעּפ ,רעיצרעד ,ןטסילַאנרושז ,ןטסיצילבוּפ

 ,המודכו סרעקיזומ ,ןטנעגיריד ,ןרָאסעשזער ,ןרָאיטקַא ,סרָאטיז

 עקירעמַא ןופ ןבעל ןשידיא םעניא ןטייצ עקיטכיל ןוא געט עקיטכיל

 ךיז ,ןסקַאוװעצ ךיז טָאה קיזומ ןוא הניגנ עשידיא יד .ןעגנַאגעגפיוא ןענייז

 ,טרעצנָאק ןופ ,עיציזָאּפמָאק ןופ ,גנַאזעג ןופ טיבעג ןפיוא טילבעגרעדנַאנופ

 -בלַאה ,עכעלמיטסקלַאפ:בלַאה עכלעזַא ןופ .טעטילַאװק ןוא םענרַאפ

 סָאד , ןוא "ןעמַאמ רעד עלעווירב ַא, יו ,רעדיל עשידיא עשילַארטַאעט

 ןעגניז ןביוהעגנָא ָאד טָאה םלוע רעשידיא רעד סָאװ ,(שטיוועלומש) "ל'תילט

 -רַאפ-ןטפַאשנַאמסדנַאל עלַא ףיוא ,תוחמש עלַא ףיוא ,ןגָאר עלַא ףיוא

 דלָאנרַא) "דיא עלעטניּפ סָאד , דיל-רעטַאעט עשידיא סָאד זיב ,ןעגנולמַאז

 ,(טרַאבלעג לכימ) "ל'רדח ןיא רימ וצ םוק, ןופ ;(לָאװ ןַאמרעה-רעטומלרעּפ

 זיב ,(בולָאג ןַאמַאלַאס) "םוחנת , ןופ ;(רעפייש בקעי) "רעדירב ייווצ יד, זיב
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 ףסוי) "םייהַא לקיילארשי ,םוק, ןופ ;(רענייוו רַאזַאל) "לָאמַא ןופ השעמ ַא,

 זיב ,(יקצענַאשלַא רעדנַאסקעלַא) "זלעב עלעטעטש ןיימ , ןופ ;(יקסנישמור

 "רדח ןיא ןייג טשינ ליוו ךיא, ןופ ;(ץפח רימדַאלוװו) "עדנעגעל עשידיא יד,

 יירד , ןופ ;(ווָאיל ָאעל) "תונליאל הנשה שאר , זיב ,(יקסווָאינרעשט ףסוי)

 רימ , ןופ ;(ךוַאר השמ) "םולח סעבָאב רעד , זיב ,(יקסווַאלסַאז .נ) "ךעלעגניא

 ,לדיימ , ןופ ;(ןורחַא ףסוי) "דיל-גיוו , זיב ,(ןייטשלע םהרבא) "ןייז ןלעוװ

 ;(ץנַאלג בייל) "לארשי עמש , זיב ,(יקסווָאניסַאי סחנּפ) "ביל ךימ בָאה לדיימ

 ןופ ;(קישטניּפ .ּפ) "תבשד אזר, זיב ,("רעדניב םהרבא) "גניז המשנ ,גניז,

 "ךודל רומזמ , םיליהת לטיּפַאק ןזיב ,(סטרעבליז לעװַאז) "םולח סבקעי

 רעד זיב ,(טרוּפַאּפַאר בקעי) "רעמיורט ַא לכוטסַאּפ ַא , ןופ ;(ידיורב ףסוי)

 םולש) "קיבייא  ןופ ;(תרפא ןושרג) "תינזח היגולוּתנַא, רעקידנעב ףניפ

 "ךילייַאמ, ןופ ;(ןיטרַאוװק לווַאז) "ומצע לאעמשי יבר רהיט , זיב ,(ַאדנוקעס

 ןסַאג רעד , ןופ ;(רָאש לארשי) "שדקמה תיב הנביש , זיב ,(רענזָאּפ ריאמ)

 "רעדיינש רעד, ןופ ;(ןַאמטיור דוד) "ונמשַא, זיב ,(ןַאק ךענעה) "רעקיוּפ

 "רעטעלב עלעג, ןופ ;(טַאלבנזָאר עלעסָאי) "אנ םחר; זיב ,(דלעה לוָאּפ)

 "יניע אשא , ןופ ;(שטיווָאקפעל ירנעה) "החנמ וצ רוּפיכ םוי, זיב ,(תויח לאוי)

 -עגסיוא , ןופ ;(ןַאמפלעה סקַאמ) "הדגה עיינ יד, זיב ,(ינדרי יכדרמ)

 יז) "קלָאפ קיבײא  זיב ,(װָאקַאסָאק ןבואר) "םערוטש ןופ עטרעטַאמ

 טימ זיא סָאװ ןוא ? ןענעכערסיוא גנידצלַא סָאד ןעק רעוו -- ןופ ;(רעּפנייװ

 טָאה רָאטיזַאּפמָאק רענעי ןוא רעד סָאװ ,סעיציזָאּפמָאק עלַאטנעמורטסניא יד

 ! עניילק ןייק טשינ טייוו ,טייוו זיא לָאצ רעייז ? ןפַאשעג

 .ןרעטסומ ענעפרָאװעגנָא יו רעמ טשינ ןענייז סָאד זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 עסיורג ךיז ןעניפעג ,ןטייווצ םעד ןוא רעטסומ םענעפרָאװעגנָא ןייא ןשיווצ

 ,םענרַאפ ןוא ןרילָאק ,ןטינש עלַא ןופ סעיציזָאּפמָאק עטקורדעגּפָא ןלָאצ

 ןיב ךיא ? ןדָאלּפוש יד ןיא ןגיל סעיציזַאּפמַאק ענעבירשעגנָא ליפיוו ,טנייה

 ! ןרעפיצ עכיוה רָאג ,רָאג יד ןיא טכיירגרעד טלָאװ לָאצ רעייז זַא ,רעכיז

 בקעי ,טַארבלעג לכימ :יוװ ,סרָאטיזַאּפמָאק עשידיא עכלעזַא ייב ןעק'מ

 ,סטרעבליז לעוװַאז ,ווָאיל ָאעל ,ץפח רימידַאלוװ ,רענייוו רַאזַאל ,רעפייש

 ןלײצנָא ןעמ ןעק ןיײלַא ייז ייב זיולב -- רעדניב םהרבא ,ןַאמפלעה סקַאמ

 יא ןוא עטקורדעג ,סעיציזָאּפמָאק רעקילדנעצ ןוא רעקילדנעצ

 ,טּפירקסונַאמ

 ערעזנוא וצ זיב גנַאפנָא םענופ ןבָאה עכלעוו ,יד ןעוועג סע ןענייז רעוו
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 ןוא עטנַאמרעד עלַא יד טָא ןופ סעיציזָאּפמָאק יד טימ ךיז טצונַאב ,געט

 יד :ףיואנביוא ןופ טגיל רעפטנע רעד ? סרָאטיזָאּפמָאק עטנַאמרעד-טשינ

 ,סרעגניז-טרעצנָאק ,עקיטציא יד ןוא ענעזעוועג ,ןרָאכ-סקלָאפ עשידיא עלַא

 עלענָאיסעפָארּפ ןייק טשינ ךיוא ןוא ,ןטסיטרַא-גנידרָאקער ,סרעגניזדָאידַאר

 ,ןוגינ ַא ,דיל ַא ןעיצרַאפ וצ ביל ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ-סקלָאפ ,סרעגניז

 -סקלָאפ עשידיא לָאצ יד .עקירעמַא רעסיורג רעזנוא ןופ דנַאל ןרָאג ןרעביא

 ןיא ןטסיטרַא-גנידרָאקער ,סרעגניז-ָאידַאר ,סרעגניז:-טרעצנָאק ,ןרָאכ

 ַא ןעוועג קירוצ גנַאל טשינ ָאד זיב זיא ,ןרעוו טקרעמַאב ףרַאד ,עקירעמַא

 -סקלָאפ ,סרעגניז עלענָאיסעפָארּפ ןייק טשינ ןופ לָאצ יד ךיוא .עסיורג ץנַאג

 ץנַאג ַא ןעוועג זיא ,עקירעמַא ןופ טיירב ןוא גנעל רעד רעביא ,ןשטנעמ

 ךיז ןבָאה ןדנעטשמוא יד ןוא ןטייצ יד לייוו ,"ןעוועג , גָאז ךיא .עשּפיה

 קוק ַא ןּפַאכ רימ ןלעוװ לייוורעד .רעטעּפש וצרעד ןעמוק לעװ ךיא ,ןטיבעג

 יד ,ערעזנוא סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא עקיטציא זיב יד ףיוא ,ןרענָאיּפ יד ףיוא

 רעוו :עקירעמַא ןיא קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ סרעפַאש ןוא סרעיוב

 ןעוועג ןענייז ייז גייט ןשילַאקיזומ ַא רַאפ סָאװ ןופ ,ןעוועג ייז ןענייז

 -טרעצנָאק ,ןרָאכ-סקלָאפ עשידיא עלַא יד ןענייז רעוו ךיוא ןוא -- ןטָאנקעג

 .?עוועג ןענייז ןטסיטרַא-גנידרָאקער ,סרעגניזדָאידַאר ,סרעגניז

 ,תורוש יד טָא ןביירש םייב גָאט רעד יו רָאלק ױזַא ,רָאלק ץנַאג זיא'ס |

 עשידיא עטנַאמרעד:טשינ ךיוא ןוא עטנַאמרעדנבױא עלַא יד זַא

 ןבָאה רָאנ ,ּפָארַא למיה םענופ ןלַאפעגרעטנורַא טשינ ןענייז ,סרָאטיזָאּפמָאק

 ץתוכייש עטנעָאנ טַאהעג ןבָאה ,ןבעל ןשידיא ןרָאג םעניא ףיט טלצרָאװעג

 ,רוטלוק רעשידיא רערָאג רעד ןוא ,ןוגינ ןשידיא ןטימ ,דיל ןשידיא ןטימ

 ןלָאװקעגסױרַא טשינ טָאה ,קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד וצ גנַאגוצ רעייז

 ,ןײלַא טנַאלַאט ןשילַאקיזומ ןוא שינעטנעק רעשילַאקיזומ רעייז ןופ זיולב

 יז קיזומ ןוא הניגנ עשידיא יד זיא שינַאגרָא סָאװ ,ןופרעד רקיע רעד רָאנ

 זיולב ןליוו רעד ןעוועג טשינ ייז ייב זיא סע .ןעגנַאגעגנָא קרַאטש רָאג ,רָאג

 ןענייז ייז סָאװ ,רַאפרעד רעדיל וצ ,רעטרעוו וצ קיזומ םתס ןפַאש וצ

 וצ עשידיא קיזומ ןפַאש וצ רקיע רעד רָאנ ,תויתוא עשידיא טימ ןבירשעג

 וצ ! הנווכ טּפיוה רעייז ןעוועג זיא סָאד -- עשידיא רעדיל סיואכרוד

 וצ ,גנַאלק ןשידיא םעד ,ןוגינ ןשידיא םעד ןבױהסױרַא ןוא ןביוהרעד

 רָאנ ,עמעָאּפ עשידיא יד ,דיל עשידיא סָאד זיולב טשינ טימרעד ןרעכײרַאב

 םענופ לייט רעשינַאגרָא ןַא ןעוועג ןענייז ייז ! רוטלוק עשידיא עצנַאג יד



 ינדרי יכדרמ 1044

 ןוא ןשינעכוז עלַא יד ןופ ,הביבס רעשידיא רעד ןופ ,ןבעל ןשידיא

 ערענַאיצולַאװער ןוא עלַאנָאיצַאנ ,ןלַאעדיא ןוא סעיצַאריּפסַא ,ןעגנַאלרַאפ

 .ןעגנוגעווַאב

 טמוק ,ןרעק טשינ ךיז לָאז ןעמ עקירעמַא ןופ לקניוו ןשידיא ןכלעוו ןיא

 רעירפ יד ןופ ןגָארטיײב עשילַאקיזומ ,עסיורג יד ףיוא ןגָאלשוצנָא ךיז סיוא

 ,ןרָאכ:סקלָאפ עשידיא יד ןענייז סָאד יצ .סרָאטיזָאּפמָאק עטנכערעגסיוא

 רעד ןופ ןרָאכ-סקלָאפ עלַא יד :לשמל יוװ ,ןרָאכ עלַאנָאיצַאנ ,ןרָאכ-רעטעברַא

 רעד ,ןרָאכ-דנַאברַאפ יד ,ןרָאכ גניר-רעטעברַא יד ,גנוגעווַאב רעקניל

 יז ןענייז -- ןייארַאפ-גנַאזעג סטרעבליז לעװַאז רעד ,רָאכ-רוטלוק רעשידיא

 יד ןופ לייט ןטסערג םענופ קיזומ רעד טימ ןרָאװעג "טכישַאב , זיולב טשינ

 ןוא טיובעג ןרָאכ יד ןבָאה רָאנ ,סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא עטנַאמרעד-רעירפ

 ,רעפייש בקעי ,טרַאבלעג לכימ .ןרָאי עגנַאל ,עגנַאל ןופ ךשמב טריגיריד ייז

 ריאמ ,ווָאיל ָאעל ,ץפח רימדַאלו ,סטרעבליז לעװַאז ,רענייוו רַאזַאל

 ,סנבעל ערעייז ןופ רעקיטש עצנַאג ןבָאה ,ןַאמפלעה סקַאמ ,רענזַאּפ

 ןופ ןרָאכ-סקלָאפ עשידיא יד ןיא טגיילעגניירַא המשנ ןוא ץרַאה ,עיגרענע

 -טרעצנָאק ערעייז טימ ןבָאה עכלעוו ,ןרָאכ-סקלָאפ יד טָא -- עקירעמַא

 ליפיוזַא טכַארבעג ,דנַאל ןופ ןלַאז:טרעצנַאק עטסערג יד ןיא ןטירטפיוא

 ךיוא עקיבלעז סָאד ! גנורעטנומרעד ןוא בוט-םוי ,גנורעטסײגַאב ןוא דיירפ

 ,רעטעּפש ןרָאכ-סקלָאפ עשידיא יד וצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,ןטנעגיריד יד

 ןשינָאמרַאהליפ ןשידיא רעקרָאי-וינ םענופ טנעגיריד רעד ,ךוַאר השמ יו

 -רעטעברַא ןטײנַאב םענופ טנעגיריד רעגיטציא רעד ,קעלַאמ הדוהי ,רָאכ

 ןיא ןָאטעגנײרַא ןבעל-ןוא-בייל טימ ןענייז סָאװ ,קרָאי-וינ ןיא רָאכ-גניר

 ,טעברַא רעייז

 עטַאטנָאק ס'טרַאבלעג לכימ יוװ ,רעגײטשַא ,קרעוו עלַארָאכ עכלעזַא

 ס'רעפייש בקעי ,(ץרּפ .ל .י) "עמשטערק ַא זיא טלעוו יד טשינ ןיימ,

 ַא, עטַאטנָאק ס'רענייוו רַאזַאל ,(ץרּפ .ל .י) "רעדירב ייווצ יד , עירָאטַארָא

 "תונליאל הנשה שאר, סי'װָאיל ָאעל ,(גרעבכיוג .י) "לָאמַא ןופ השעמ

 סקַאמ ,(קילַאיב .נ .ח) "עדנעגעל עשידיא יד , סע'צפח רימידַאלוװ ,(שָאוהי)

 ס'בקעי, ס'טרעבליז לעװַאז ,(רעפעפ קיציא) "הדגה עיינ יד , ס'נַאמפלעה

 ןוא ,(גרעבדלָאג .א) "םולח עבָאב רעד, ס'כוַאר השמ ,(ןעזייר םהרבא) "םולח

 . .מ) "דיל-יַאמ, ס'רענזָאּפ ריאמ :יװ ,ןטעברַא-רָאכ ערענעלק עכלעזַא

 ןבואר ,(וואנירַאמ בקעי) "ןייז ןלעוװ רימ , ס'נייטשלע םהרבא ,(סעווירע רָאס
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 לאוי ,(ןיסעיל םהרבא) "םערוטש ןופ עטרעטַאמעגסיוא , סי'ווָאקַאסָאק

 ערָאג יד טרעכײרַאב ןבָאה ,(ךַאברעיױא םירפא) "רעטעלב עלעג , סע'תויח

 רענעט-טנורג יד .ןײלַא עקירעמַא ןיא רָאנ טשינ רוטַארעטיל-קיזומ עשידיא

 יד ןופ ןעמַאטש ,קרעוװ עלַארָאכ עטנכערעגסיוא יד טָא ןופ ןוויטָאמ ןוא

 ,תואחסונ עשידיא ,ּפָארט ןשידיא ןלעניגירָא םענופ ,ןלַאװק עקיד'שרוש

 םענעגייא רעייז ןיא ןטכיול -- םינוגינ עשידיסח ,רעדיל-סקלָאפ עשידיא

 םענעגייא רעייז ןיא ךיז ןעגניז ,גנַאלק םענעגייא רעייז ןיא ןעגנילק ,טכיל

 ,תוהמ ןשידיא םעד ,טסייג ןוא טסוג ןשידיא םעד ייז ןיא טליפ ריא .גנַאזעג

 ,רעלק ןוא טכַארטרַאפ

 עויטַאװרעסנָאק ,ןלוש עשיסקָאדָאטרָא יד ןענייז סָאד יצ -- ןוא

 יד ןשיווצ ריא טעוו -- עקירעמַא ןיא ןעלּפמעט-םרָאפער ןוא סרעטנעצ

 ,רוטַארעטיל-קיזמ רעשידיא רעד ןופ גייווצ םעד טָא ןופ ךיוא סרעפַאש

 ,רענייוו רַאזַאל ,ווָאיל ָאעל ,סטרעבליז לעװַאז ַא :ןופ ןעמענ יד ןעניפעג

 ,רעדניב םהרבא ,וװָאקַאסָאק ןבואר ,ןייטשלע םהרבא ,ןַאמפלעה סקַאמ

 ןעעזעגנָא רָאג ַא זיא ,ןָאנבױא םעד טשינ ביוא ,ןעמענרַאפ קרעוװ סעמעוו

 ןופ םענייא ןופ רָאכ ןטימ ןָא טריפ רענייוו רַאזַאל יוװ גנַאל ןרָאי ןיוש ,טרָא

 רעד ךיוא .קרָאי וינ ןיא ןעלּפמעט-םרָאפער עטסנעעזעגנָא עמַאס יד

 ןיא רָאכ ַא טימ טריפעגנָא גנַאל ןרָאי טָאה ןַאמּפלעה סקַאמ רענעברָאטשרַאפ

 ױזַא .קרַאונ ןיא ןעלּפמעט עוויטַאװרעסנָאק עטסנעעזעגנָא יד ןופ םענייא

 ,רעדניב םהרבא ,ווָאקַאסָאק ןבואר ,ווָאיל ָאעל ,סטרעבליז לעװַאז ךיוא

 ביוא ןוא ,שרוש םענופ קעװַא טשינ לָאמנייק ןענייז ייז .ץפח רימידַאלוװ

 -עגקירוצ עלַא ןענייז יז -- טרעיודעג גנַאל טשינ סע טָאה ,ָאי וליפא

 ...ןעמוק

 ןבָאה סָאװ ,סרָאטיזַאּפמָאק עשידיא עקינייא ןענופעג ךיז ןבָאה יאדווַא

 . .. קיזומ ןּפעש טפול רעד ןופ ןעק'מ זַא ,טניימעג ןבָאה ייז ,טעשזדנָאלבעג

 -יַאלַא  ,טרעבוש-יַאלַא, ןפַאש וצ ןטסָאמרַאפ ךיז ןבָאה ,רעדיוו ,ערעדנַא

 יז ןוא ןעמונעג טשינ גנַאל טָאה סע רעבָא ,יקסגרָאסומ-יַאלַא, ,טרַאצָאמ

 ,טקרעמַאב ןיוש יו ,טפול רעד ןופ ןעק'מ ... תועט רעייז ןעזעגנייא ןבָאה

 זיא סָאװ ,רָאטיזָאּפמָאק רעשידיא ַא יו טקנוּפ ,קיזומ ןייק ןּפעש טשינ

 סָאװ ,ללכב ןבעל ןשידיא םעניא יו ,סַאלעמ ןשידיא םעניא טקייוועגסיוא

 יד יו ןפַאש טשינ ןעק ,ןוגינ ןשידיא םעניא סיפ עדייב טימ טקעטש

 ,.."סַאלַא, עטנַאמרעד
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 ןופ סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא יד ןופ חבשל ןרעוװ טגָאזעג ָאד לָאז

 יד ןיא וליפא ,ןעגנופַאש ערעייז עלַא ןיא ןענייז ייז זַא ,דנַאברַאפ-ןטעוװָאס

 םעד ןוא "גוימָאק , םעד ןעגנוזַאב ןבָאה עכלעוו ,רעדיל ענעכַארּפשעגסיױא

 שרוש ןשילַאקזומ ןשידיא םענופ ,ײמרַא עטיור יד ןוא ײטרַאּפ יד ,"זַאכלָאק,

 -ָאּפמָאק עשידיא עכלעזַא ןופ טשינ ָאד דער ךיא .ןעגנַאגעגקעװַא טשינ

 רעדנַאסקעלַא ןַא ,רענלימ השמ ַא יו ,עיצולָאװער רעד רַאפ ןופ סרָאטיז

 סולפנייא ןרעטנוא ןענופעג ןזעוו ןצנַאג רעייז טימ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןיירק

 סָאװ ,"קיזומ-סקלָאפ רעשידיא רַאפ טפַאשלעזעג רעגרוברעטעּפ , רעד ןופ

 ףסוי ,לעגנע לאוי טימ ןעמַאזוצ ןדנירג ןפלָאהעג 1908 רָאי ןיא ןבָאה ייז

 עכלעוו ,סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא יד וליפא רָאנ ,יקסווָאזַָאר המלש ,ןורהַא

 ,יקסלָאּפמַאי בייל ַא יו ,עיצולָאװער רעד ךָאנ ןיוש ןפַאש ןביוהעגנָא ןבָאה

 -טלעוו ןופ רבחמ רעד ,סרָאטיזַאּפמָאק עשידיא עטסבַאגַאב יד ןופ רענייא

 טיורב ןייק זיא'ס, :רעטרעוו סקירַאכ יזיא ףיוא ,"דיל-גיוו , ןשידיא ןטמירַאב

 ןייז ןופ סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא עקיטרַאד ערעדנַא ךָאנ ןוא ,"ָאטינ בוטש ןיא

 םענייר םענופ ,לַאװק ןשידיא םענופ ןטָארטעגּפָא טשינ ןענייז -- רעבילַאק

 זיא סָאו ,ןוגינ ןקיצרַאה ,ןשידיא ןקידתמא םענופ ,סָאלעמ ןשידיא

 טייג !הברדא .םעט ןוא קַאמשעג ,טסוג ןשידיא םעד טימ טקייוועגכרוד

 ןעגנוזעג ,"דיל-גיוו, ןטנָאמרעד:-טשרָאקָא ןטימ עטַאלּפ יד טפיוק ןוא סױרַא

 ךָאנ ןופ ןוא תורוש יד ןופ רעביירש םענופ רעדָא ,יקסרַאלעב רָאדיס ןופ

 ךעלשידיא טייוו יוו ףיוא ןרעה טעוװ ריא ןוא -- סרעגניז עשידיא ערעדנַא

 ,הניגנ רעשידיא רעד ןיא טקעטש רע ףיט יוװ ! טגנילק ןוגינ רעקיזָאד רעד

 ! םיא ןיא טגיל סע המשנ עשידיא ליפיוו ןוא

 ןדער ךיא לעװ ,לארשי ןיא ןפַאשעג טרעוו סָאװ ,קיזומ רעיינ רעד ןגעוו

 ,רעטעּפש

 ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ סרעגערטסיוא ןוא סרעפַאש יד וצ קירוצ

 רעוו -- ןטסיטרַא-טרעצנַאק עשידיא יד ייב ןטלַאה רימ .עקירעמַא ןיא קיזומ

 םוצ גנַאגוצ רעייז זיא ?ןעוועג ןסיוא ייז ןענייז סָאװ ? ןעוועג ייז ןענייז

 רעדָא ,רעקיד'הסנרּפ ַא יו רעמ טינ ןעוועג ןוגינ ןשידיא םוצ ,דיל ןשידיא

 ַא ,סערעטניא ןטסקינייװעניא ןַא ,תוכייש עטנעָאנ ַא טַאהעג ךיוא ייז ןבָאה

 ןשידיא םוצ ,דיל ןשידיא םוצ טייקדנובעגוצ עקיד'המשנ ַא ןוא טפַאש'הבורק

 ? ןוגינ ןוא ןָאט ,גנַאלק ןשידיא םוצ ,טרָאװ

 -ָאידַאר ,סרעגניז-טרעצנָאק עשידיא עלַא יד זַא ,טשינ קפס ןייק זיא'ס
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 ןוא -- טנעקעג בָאה ךיא סָאוװ ,עקירעמַא ןיא ןטסיטרַא-גנידרָאקער ,סרעגניז

 עכעלשידיא-ףיט -- ןענייז ןוא -- ןעוועג זיולב טשינ ןענייז -- ןעק

 -- ןענייז ןוא -- ןעוועג ןבעל-ןוא:בייל טימ ןענייז ייז רָאנ ,ןשטנעמ

 .ןבעל ןלערוטלוק ןשידיא ןרָאג םעניא יוװ ,דיל ןשידיא םעניא ןָאטעגנײרַא

 עשידיא יד -- טשינ ייז ןעק ןוא -- ,טנעקעג טשינ ייז בָאה ךיא ,ןיינ

 רָאנ ,עקיטייז יו ,ןטסיטרַא-גנידרַאקער ,סרעגניז-ָאידַאר ,סרעגניז-טרעצנָאק

 ,עטבילרַאפ ע'תמא יוװ ,םירמוש עיירטעג יוו ,עטסקינייוועניא סיואכרוד יו

 תוא ןשידיא ןדעי ןיא -- ךיז ןעלגיּפש ןוא -- טלגיּפשעג ךיז ןבָאה סָאװ

 ויטָאמ ,ןוגינ ןשידיא םענופ עטָאנ רעשידיא רעדעי ןיא ,דיל ןשידיא םענופ

 עשידיא יד ןופ רענייא רעדעי זַא ,ןגָאז תודע ןעק ךיא .עידָאלעמ ןוא

 בָאה ךיא סָאװ ,ןטסיטרַא-גנידרָאקער ,סרעגניז-ָאידַאר ,סרעגניז-טרעצנָאק

 טימ טנידעג ןוגינ ןשידיא םעד ןוא דיל ןשידיא םעד טָאה ,קנַאדעג ןפיוא ָאד

 ,תונברק ףיוא טייקטיירג ןוא טייקנבעגעגרעביא רערעייהעגמוא

 ,עטשרע יד ןשיווצ ןעוועג ָאד ןענייז עכלעוו ,יד טימ ןבױהנָא לעוװ ךיא

 ןוא דיל עשירעטכיד ןשידיא םענופ 'ןצענ, יד טגיילרַאפ ןבָאה סָאװ

 יַאלַאקינ :ןסקַאװ וצ ןביוהעגנָא טָאה "גנַאפ , רעד ןוא ןוגינ ןשידיא ןלעניגירָא

 השמ ,ןַאמשרעה יכדרמ ,יקסנַאיליטַאק םייח ,יקסווָאניסַאי סחנּפ ,יקסווַאלסַאז

 הילדג ,ןידָארב םיסקַאמ ,וואדַארגָאנױו ףסוי ,רעמערק ַאזיא ,ווָאנידור

 ןיא ןזח ַא טציא) לזיימ לוַאס ,רעווייש ַאמע ,יקסרַאלעב רָאדיס ,דלעפנייש

 ַאשיִמ ,לצרָאוװניײטש ריאמ ,ַאמָאלש ַאטרַאמ ,ַאינעב ַאשַאמ ,(דנַאלווילק

 בייל ,ַאטסיװַאלַאמ זוָאר ,םיײהנעּפָא השנמ ,גרעבמָארטס על'הנח ,לעּפַאר

 לחר ,ןַאמירפ טרָאמ ,רעשיוא עלעדיירפ ,ןינַאט םולש ,קישטניּפ .ּפ ,ץנַאלג

 הרפש ,ןעלע דוד ,יקסניּפיר דירגניא ,קינלוקס הכרב ,ווָאדנַאל אניב ,סילער

 ןיא -- בָאה ןוא -- טַאהעג קידנעטש בָאה ךיא סָאװ ,יד ןענייז סָאד .רערעל

 רעלעניגירַא רעד ןוא דיל:רעטכיד עשידיא ערענייפ סָאד לייוו ,גיוא

 -גָאט ןוא ,הנווכ רעייז ,ליצ רעייז -- זיא ןוא -- ןעוועג זיא ןוגינ רעשידיא

 ןרענייפ ןוא דיל ןשידיא ןרענעש ןטימ ךיז ןבָאה ייז .םעטָא רעכעלגעט

 ףיוא . . ןטבילעג ַא ןוא רעטבילעג ַא טימ יוװ ,ןעמונעגמורַא ןוגינ ןשידיא

 תוחמש עשימייה ףיוא ,דנַאל ןרעביא ,ָאידַאר רעד ףיוא ,עניב-טרעצנָאק רעד

 טרָאו עשידיא עשירַארעטיל סָאד זיא םוטעמוא -- םיבוט:םימי ײלרעלַא ןוא

 ןשידיא םענופ גנַאלק רעקיד'תמא ןוא רעלעניגירַא רעד ,דיל ןשידיא םענופ

 | ...גנוצ רעד ףיוא ייז ייב ןעוועג ,ןוגינ
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 ןיא דיל ןשידיא םעד ןגעוו ךעלסילשסיוא טדערעג טציא זיב בָאה ךיא

 ךיז ָאד רע טָאה ױזַא יו ? דיל:לארשי ןטימ זיא סָאװ ןוא ,עקירעמַא

 רעגערט ןוא רעייזרַאפ עטשרע ענייז ןעוועג ָאד ןענייז רעוו ? ןעמונעגנַא

 ? ןדָאב ןגיה ןפיוא

 ָא-םעד טָא םורַא סָאװ ,ןייז לחומ רימ טעוװ רענעייל רעד זַא ,ףָאה ךיא

 ןיא ,קנעדעג ךיא .ןעמָאנ ןיימ ךיוא ןענַאמרעד וצ ןעמוקסיוא רימ טעװ ,ןינע

 ךיא בָאה ,לארשי-ץרא ןופ ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא ןעוו ,זרָאי רעקיסיירד יד

 ןייא זיולב ןענופעג ,קרָאי-וינ ןיא רעגניז עשידיא לָאצ רעסיורג רעד ןשיווצ

 ןעמונעגנײרַא ןעמַארגָארּפ ענייז ןיא טָאה רעכלעוו ,ןָאזנַאטַאנ השמ ,רעגניז

 רעניטסעלַאּפ , ןפורעג טלָאמעד טָאה'מ יו רעדָא ,רעדיל לארשי-ץרא ךיוא

 רעד ףיוא קיטייצכיילג ןוא ןטרעצנָאק ףיוא ןעגניז ָאד ןביײהנָא ןיימ ."רעדיל

 קעדַאלוװ .ב ןכלעוו טימ ,"רעגניז רעניטסעלַאּפ רעד, ןעמָאנ ןרעטנוא ָאידַאר

 רעשידיא רעד וצ טרעהעג סָאװ ,לטיּפַאק ַא זיא סָאד) טניורקעג ךימ טָאה

 ץלַא עניימ ןופ לטרעפ-ירד תמחמ ,(עקירעמַא ןיא עטכישעג:ָאידַאר

 ןוא ,"רעדיל רעניטסעלַאּפ , ןופ סיואכרוד ןענַאטשַאב ןענייז ןעמַארגָארּפ

 ריא ןוא הריפצ הכרב ןירעגניז רע'נמית רעד ןופ רעהַא ןעמוק סָאד ךָאנרעד

 ןשידיא ןטייווצ ַא ןוא םעד טלָאמעד טגערעגנָא טָאה -- ידרַאנ םוחנ ןַאמ

 ַא ןעמַארגָארּפ ערעײז ןיא ןעמענוצנײירַא ,ןירעגניז רעדָא ,רעגניז

 וצ ןביוהעגנָא רעדיל לארשי ץרא יד ןבָאה טייצ רעד טימ .דיל רעניטסַאלַאּפ

 -לארשי ןענייז ,הנידמ רעשידיא רעד ןופ םוקפיוא םעד רָאנ .רעלוּפָאּפ ןרעוו

 ןשידיא-טשינ ךיוא ןוא ןשידיא ןדעי רַאפ שירָאטַאגילבָא ןרָאװעג רעדיל

 ןטרעצנָאק עשידיא ףיוא -- רעגניז

 ,רעדיל עטשרע יד זַא .דיל:לארשי םענופ רקיע םוצ ךיא םוק ,דניצַא

 טָאה סע יו רעדָא ,לארשי:ץרא ןיא ןעגנוזעג ןוא ןפַאשעג טָאה'מ סָאװ

 ןעוועג ןענייז ,טעטש יד ןיא ןוא םיצוביק יד ןיא ,עניטסעלַאּפ ןסייהעג

 טקנוּפ ,ןוויטָאמ עשינעמור ןוא עשיליוּפ ,עשיסור ןופ טסולפנייאַאב קרַאטש

 עכלעוו ,לארשי ןיא רעדיל ענעפַאשעג עיינ עקיטציא יד ןופ ךס ַא רָאג יו

 עשּפיה ךיז ןיא ןגָאמרַאפ ,ןעגנוזעג טלעוו רעד ןיא םוטעמוא ןוא טרָאד ןרעוו

 זיא סָאד .קיזומ רעשינַאּפש ,רעשיכירג ,רעשינעמרַא ןופ סולפנייא סעיצרָאּפ

 ןוא ,עטשרע עמַאס יד ןשיווצ ייס זַא רעבָא .רָאלק ץנַאג םיניבמ-קיזומ רַאפ

 ןוא ,לארשי:ץרא ןיא רעירפ ,רעדיל ענעפַאשעג עיינ עקיטציא יד ןשיווצ ייס

 -שינמית ןייר ַא ןופ םינוגינ ןלָאצ עסיורג ךיז ןעניפעג ,לארשי ןיא טציא
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 -קיזומ רַאפ זיא סָאד ךיוא -- םעט ןוא רילָאק-ןשידיא-שי'נמית ,ןָאט-ןשידיא

 םענופ גָאלוצ ַא טימ ,ןוויטָאמ ןוא םינוגינ יד-טָא ןוא .רָאלק ץנַאג םיניבמ

 :-שי"דיסח ,לַאוװק-דיל-סקלָאפ ,לַאוװוק-תואחסונ ןכעלּפעשסיואמוא ןסיורג

 רעד ןוא לַאװק-ּפָארט רעד ,םלוכילעו ,לַאװק:-ץנַאט ,לַאוװק-ןקיד'נוגינ

 ,"הנּפ-ןבא , רעד ןרעוװ טמיטשַאב ,טייצ רעד טימ ןלעוװו ,לַאװק רעשיגרוטיל

 ,גנוניימ ןיימ טיול .קיזומ רעקיד'לארשי רעיינ רעד ןופ ןייטש-טנורג רעד

 וצ ןגָארטיײב עשידיא עסיורג רָאג יד ןופ רענייא ןרעוװ ,זעטניס רעד טָא טעװ

 ,טלעוו רעשילַאקיזומ רערָאג רעד

 ,ןעגנואוטפיוא עסיורג יד ןגעוו טדערעג טציא זיב ָאד בָאה ךיא ,ונ

 ןיא קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ ןעגנוכיירגרעד ןוא ןעגנוטסעמרַאפ

 :עגַארפ רעד ףיוא ןרעפטנע ןוואורּפ טפרַאדַאב ןעמ טלָאװ דניצַא .עקירעמַא

 -- עקירעמַא ןיא קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד טימ טציא טלַאה סע יו

 ,רעדנוזַאב עגַארפ רעד ףיוא ןרעפטנע טשינ לע ךיא ? יז טייג ןיהואוו

 ןײמ ןעניפעג רענעייל רעד טעװ לכה-ךס ןיימ ןופ ריפסיוא םעניא רעבָא

 .עגַארּפ רעד ףיוא רעפטנע

 ןצנַאג ןיא סעצָארּפיגנַאגרעביא ןַא ןופ טימרעד ןיא ןענייז רימ זַא

 םעניא זיולב טשינ טייג סע .עלַא ןסייוו סָאד ,ןבעל ןשידיא םענַאקירעמַא

 ןוא רעמ ךס ַא רָאנ ,שילגנע ףיוא שידיא ןופ ןייגרעביא סָאד -- ןיײלַא ןושל

 ,רימ טכַאד ,טשינ טָאה סָאװ ,עפרַאש ַאזַא זיא עיצַאמרַָאפסנַארט יד .רעפיט

 טייג ןעמרָאפ עיינ יד ןיא טשינ ... עטכישעג רעשידיא רעד ןיא ןכיילג ריא

 ַא -- ןלײשסױרַא ןיא ךיז טלַאה סָאװ םינּפ םעיינ םעניא רקיע רעד רָאנ ,סע

 ןקיטכיר ןייק טשינ לייוורעד ךָאנ ,רעדייל ,בָאה ךיא ןכלעוו רַאפ ,םינּפ

 רָאטקעס רעדעי ךרוד טייג ,בגא ,עיצַאמרָאפסנַארט עקיזָאד יד .... ןעמָאנ

 .ןבעל ןשידיא רענַאקירעמַא ןופ

 סע קידנענעק ,עקירעמַא ןיא ןבעל ןשידיא ןטימ ןדנובעגסיוא קידנעייז

 ןיא טקַאטנָאק ןטקעריד ןיימ קנַאדַא ,קיניײוװעניא ןופ רָאנ ,ןסיורד ןופ טשינ

 ערעייז ךרוד ןדיא-םרָאפער יד :ןדיא ןטכיש יילרעלכ טימ ןרָאי ןופ ךשמ

 יד ;סרעטנעצ ערעײז ךרוד ןדיא עוװיטַאװרעסנָאק יד ;ןעלּפמעט

 ,ענעדיישרַאפ יד ןוא ,תובישי ןוא ןלוש ערעייז ךרוד ןדיא עשיסקָאדָאטרָא

 -גניר-רעטעברַא ,ןדיא-דנַאברַאפ יד יו -- ןדיא עכעלטלעוו ,ענעפורעג-ױזַא

 -"יַאוװ , יד ,ןדיא עשיטסינויצ ענעדיישרַאפ יד ,םגו ,ןדיא עוויסערגָארּפ ,ןדיא

 ןענעװַאד ןיימ ,ןטירטפיוא-טרעצנַאק עניימ ךרוד ,ןדיא-תירב-ינב ,ןדיא
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 ,רָאטקעס םענעי רַאפ טָא ,רָאטקעס םעד רַאפ טָא דומע ןרַאפ סמיארונ:םימי

 וצ ןעמוקעג ךיא ןיב -- סעמעט עשילַאקיזומ ףיוא סעיצקעל ןטלַאה ןיימ

 :הנקסמ רעד

 רעד ןיא ּפָא טגנעה קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ טפנוקוצ יד

 ,עקירעמַא ןיא םינּפ ןשידיא םעיינ םענופ גנוטלַאטשעג ןוא גנומערופסיוא

 יָאּפמָאק עשידיא ערעדנַא ןעמוק טמיטשַאב ןלעוװו סע :ןעמ געמ ןגָאז

 ,סרָאטיזַאּפמָאק עשידיא יד ןופ עטריטנַאלַאט רעמ ךָאנ רשפא ,סרָאטיז

 רעבָא ,רוטַארעטיל-קיזומ עשידיא יד ןפַאשעג ןוא טיובעג ָאד ןבָאה עכלעוו

 טימ טײקטּפַאזעגנָא ,הביבס ,עיצידַארט ,טײקטלצרָאװעגניײא רעפיט רעד ןָא

 ...עקידרעירפ יד יוװ ,לַאוװק ןטימ טייקשימייה ןוא טייקשידיא

 ,סרעגניז-טרעצנָאק עשידיא ערעדנַא ןייטשפיוא ךיוא יאדווַא ןלעוו סע

 ,יד ןופ עטריטנאלַאט רעמ ךָאנ רשפא ,ןטסיטרַא-דרַאקער ,סרעגניז-ָאידַאר

 ןָא רעבָא ,ןוגינ ןשידיא םעד ,דיל עשידיא סָאד ןגָארטעגסױא ָאד ןבָאה סָאװ

 רעסיורג רעד ןָא ,טייקנדנובעגוצ ןוא טײקטּפינקרַאפ רעקיד'המשנ רעד

 , .. םינושאר יד יװ ,ןטָאנקעג גייט ןקיבלעז םענופ טשינ טייוו ,טפַאשביל

 ,ןטנעגיריד:-רָאכ עשידיא ערעדנַא ןעניישפיוא ךיוא סיוועג ָאד ןלעװ סע

 יד טימ טריגיריד זיולב טשינ ןבָאה סָאװ ,יד ןופ עטבַאגַאב רעמ ךָאנ רשפא

 רעד ןָא ,ןערב םעד ןָא רעבָא ,ןעיוב ןייז ןפלָאהעג רָאנ ,ןרַאכ-סקלָאפ עשידיא

 ...עטשרע יד יװ ,תובהלתה ןוא טײקכַאקרַאפ

 -סקלָאפ עשידיא ערעדנַא ןצָארּפשפיױא ךיוא אמתסמ ָאד ןלעוװ סע ןוא

 ןוא ןעעג ןענייז סָאװ ,יד יו ערעקיסיילפ ןוא ערעסעב ךָאנ רשפא ,ןרָאכ

 ןוא טפַאשירטעג רעקידלַאװג רעד ןָא רעבָא ,ַאד ךָאנ ןענייז סָאװ

 ןוא ןעיורפ ,םירוחב ןוא ךעלדיימ עשידיא יד סָאו ,טייקנבעגעגרעביא

 -סקלָאפ עשידיא יד וצ טליפעג ןבָאה ,סעבָאב ןוא סעדייז וליפא ןוא ,רענעמ

 ןפָאלעג ךיג ּפַאש ןיא טעברַא גָאט ןרעווש ַא ךָאנ ןענייז סָאװ יד-טָא -- ןרָאכ

 ...סעבָארּפ יד וצ

 טפנוקוצ רעד ןגעוו תוקיפס עניימ ןבָאה וצ ךיז ךיא ביולרעד רעבירעד

 עשידיא יד טָא סלַאפנדעי -- עקירעמַא ןיא קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא ןופ

 ,ןגיוצרעד ךיז ןבָאה ,ךיא יו ערעדנַא ןוא ,ךיא עכלעוו ףיוא קיזומ ןוא הניגנ

 סעמַאמ רעד טימ םענייאניא ,טּפַאזעגניײא ףיט ךיז ןיא ןבָאה רימ סָאװ ןוא

 | , ..ךלימ

 .י .} ,1969 .טקא ,"רוטלוק עשידיא,
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 רָאכ סקלָאפ רעשינָאמרַאהליפ

 ! טסיב וד רעוװו ןגָאז

 ענעדישרַאפ ןופ ןשטנעמ-סקלָאפ עשידיא יד רעה ךיא ןעוו

 רעייז זיולב טשינ ךיא רעה ,ןעגניז עקירעמַא ןיא ןרָאכ-סקלָאפ עשידיא

 ןוא תומולח ,ןעגנַאלרַאפ ,ןעלַאעדיא ,תונווכ ,ןליצ ערעייז ךיוא רָאנ גנַאזעג

 .ןעגנובערטש עטכערעג

 ַא ןרָאכ:סקלָאפ עשידיא יד ןופ גנַאזעג סָאד טגָאמרַאפ רַאפרעד

 ןייק ייב רשפא ןעניפעג טשינ סע ןעק ןעמ סָאװ ,םעט ןקידוועגניז ןלעיצעּפס

 ַא ,רָאכ-סקלָאפ רעשידיא ַא זַא .רעקלעפ ערעדנַא ייב ןרָאכ-סקלָאפ םוש

 זיא'ס ,גנַאלק ןלעיצעּפס ַא רָאג סע טָאה ,םולש ןגעוו דיל ַא טגניז ,רעגייטש

 גנַאג רעד .תומחלמ ןופ ןטילעגנָא ךיז ןבָאה ןדיא לפיוו ,טסואווַאב טוג ךָאד

 ,..ןזיווַאב םַאזיורג ןוא קיטולב לָאמנייא טשינ סע טָאה עטכישעג רעד ןופ

 ,לָאה ןוַאט ןטקַאּפעגנָא םעניא םלוע רערָאג רעד זַא ,רעכיז ןיב ךיא

 רעכעלרעי רעד ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא'ס ואוו ,טנווָא תבש ןקירָאפ

 ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ,רָאכ-סקלָאפ ןשינָאמרַאהליפ ןשידיא ןופ טרעצנָאק

 םעד ןוא דיירפ ,ךיא יוו ױזַא טליפעג טָאה ,ךוַאר השמ טנעגיריד םעד

 ןקיצנייא ןדעי ןופ רעצרעה יד ןופ ןעגנוזעגסױרַא טָאה סָאװ םזילַאע דיא

 עיצַארטסנַאמעד ענעגנולעג ַא ןעוועג זיא טרעצנָאק רעד .רָאכ ןיא רעגניז

 ַא ןופ טריפעגנַא ,גנַאלק ןוא טרָאװ ןופ סוגפיונוצ רעשינָאמרַאה ןופ -

 ,םענייפ ןופ עץיצַארטסנַאמעד ַא -- טנַאה רעקידנילָארטנַאק רעטינעג

 ! גנַאזעג-רָאכ ןקידנביוהרעד

 ס'נָאסלעדנעמ רַאפ ןקָארשעג קרַאטש ךיז בָאה ךיא זַא ,הדומ ךיז ןיב ךיא =

 -רעטנוא ךיז ףרַאד ןעמ ! עלעכליּפש ןייק טשינ זיא סָאד ."והילא , עירָאטַארָא

 עמענעגנָא ןַא רַאפ סָאװ -- רעבָא ! קרעוו ַאזַא ןעגניז ןענעק וצ ןעלטרַאג

 ! טײקלענָאיסעּפָארּפ ןוא טייקשינעמכַאפ ע'תמא ! גנושַארעביא

 ןעוו ,ךיז ייב םייה רעד ןיא יו ןעוועג רָאכ ןופ רעגניז יד ןענייז יאדווַא

 ןטסערג םעד, סע'שיקרַאמ ץרּפ :יװ ,רעדיל עּפורג יד ןעגנוזעג ןבָאה ייז

 קיזומ ,"המחלמ , דיל ס'נעזייר םהרבא רעדָא ,רעפייש בקעי ןופ קיזומ ,"םיוב

 גנוצעזרעביא רעשידיא ַא ןיא ,דיל ס'אריעז יכדרמ :טרַאבלעג לכימ ןופ

 ריד לע ךיא ןוא ןוגינ ַא רימ גניז ,שטנעמ ַאזַא -- ןוגינ ַא רַאפ סָא ן 1
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 ריש , יצ ;ןַאמפלעה סקַאמ ןופ רַאכ רַאפ טרישזנַארַא ,"רעדיוו ןעגנילק,

 ירווַאל קרַאמ ןופ קיזומ ,ןירג רעב ןופ גנוצעזרעביא רעשידיא ַא ןיא "קמעה

 ןַא ןיא עביל ַא; דיל-סקלָאפ םעד ןופ גנורישזנַארַא ס'רעפייש בקעי ןוא

 ןיא ךיוא קיזומ יד זיא ןצנַאגניא שטָאכ .ךעלריטַאנ ץנַאג זיא סָאד ,"קילגמוא

 טשינ רעדיל יד ןענייז שינכעט רעבָא ,טכייל ןעוועג טשינ גנוליײטּפָא רעד

 ס'טרַאבלעג -- קורדנייא ןטוג רָאג ַא טכַאמעג ןבָאה סע .ןעגניז םוצ רעווש

 יד ןופ ןעגנוזעג ,ןעמיטש ייווצ רַאפ "המחלמ , דיל ס'נעזייר םהרבא וצ קיזומ

 ,גנוניימ ןיימ טיול ,ףרַאד סָאוװ עיציזָאּפמָאק ַא ,סענַארּפָאס יד ןוא ןטלַא

  טסקעט םעד בילוצ ייס ,ןרָאכ-סקלָאפ עשידיא יד ןופ ןרעוו ןעגנוזעג רעטפָא

 ַא -- "רעדיוו ןעגנילק, ס'אריעז ;קיזומ רעשידָאלעמ רעד בילוצ ייס ןוא

 ריש , ס'ירווַאל קרַאמ ןוא ,ןַאמּפלעה סקַאמ ןופ גנורישזנַארַא רָאכ עקיטכערּפ

 ןַא זיא עביל ַא, דיל-סקלָאפ םעד ןופ גנורישזנַארַא ס'רעפייש בקעי ."קמעה

 ! גנַאזעג-סקלָאפ ןשידיא ןופ רצוא םעד ןיא לרעּפ ַא זיא ,"קילגמוא

 -טּפױה טלעטשעגנָא ןעוועג זיא ,ךיז טייטשרַאפ ,רעיוא ןיימ רעבָא

 סע'צרּפ וצ קיזומ ס'כוָאר השמ :קרעוו ערעסערג ייווצ יד ףיוא ךעלכעז

 עשטיא ןופ עיסרעוו רעשירעטכיד ַא טול ,'רעכעה ךָאנ טשינ ביוא;

 םוצ ,"והילא, עירָאטַארָא עטמירַאב ס'נַאסלעדנעמ סקילעפ ןוא גרעבדלָאג

 ןעמַאזוצ טסעמרַאפ טליפעג ךיז טָאה ָאד .שטנַאר .א .י ןופ טסקעט ןשידיא

 .רעגניז יד ןופ יא ןוא טנעגיריד םעד ןופ יא ,גנוכיירגרעד טימ

 סָאד ."רעכעה ךָאנ טשינ ביוא, וצ קיזומ ס'כוַאר השמ ןגעוו -- טשרעוצ

 רעשירָאטיזָאּפמָאק רעטסנטָארעג עמַאס ס'כוַאר השמ ,תוניבמ ןיימ טיול ,זיא

 ןעמענַאב וצ ןבעגעגנייא קידנעטשלופ םיא ךיז טָאה סע !וטפיוא

 ַא ןיא ןדיילקנָא םיא ןוא טסקעט םעד ןופ המשנ יד ןעז וצ ןוא ןּפַאכוצּפיוא

 ךיז ןגייל סָאװ ,רענעט-סקלָאפ עשידיא עטכע ןופ שובלמ ןשילַאקיזומ

 ַא ןוא סָאװרַאפ ַא ָאד זיא סע .לכש ןפיוא ייס ןוא רעיוא ןפיוא ייס קיד'היחמ

 ןצנַאג ןרַאפ ןוא דרַאקַא ןימ ןדעי רַאפ ,וויטָאמ ןימ ןדעי רַאפ ןעוורַאפ

 ,טסילָאס ןטימ ןעמַאזוצ רָאכ רעד ןייפ יו ןוא .עטַאטנַאק רעד ןופ בעוועג

 בעוועג ןשילַאקיומ םענעטָארעג ןקיזָאד םעד ןבָאה ,ףלואוו םַאיליװ

 עיצקעס עדעי טיטעּפַא ןַא רַאפ סָאװ טימ !ןביוהרעד ןוא ןביוהעגסױרַא

 רעד ןיא ייס ןוא רעטרעוו יד ןיא ייס ןסיבעגנייא ךיז טָאה רָאכ ןופ רעדנוזַאב

 ןצַאז עשילַאקיזומ יד ןבָאה ייז ןבעגעגרעביא ןוא יירטעג יוװ ,קיזומ

 ! םר-לוקב ןעגנוזעגסיורַא ןוא ןעגנולשעגנייא
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 -ןײרַא טָאה ךוַאר השמ רָאטיזָאּפמָאק רעד סָאװ רענעט-טנורג יד

 םעד ןיא רקיע רעד ןגיל עיציזַאּפמָאק ןייז ןופ קיזומ רעד ןיא טלטייקעג

 ןקעװ גָאטרַאפ טגעלפ ןעמ יוװ ייס ,ןוויטָאמ יד ןיא טגָאזעג רעסעב ,ןפוא

 ,טעטש עסיורג יד ןיא וליפא ןוא ,ךעלטעטש עניילק יד ןיא לעיצעּפס ,ןדיא

 רעדָא ,"םיליהת ןגָאז ,, ןייג וצ ,"ארובה-תדובע , וצ ןייטשפיוא ןלָאז ייז זַא

 רעד ןעוו ,טסוג-ןקיד-'תוחילס םעד ןיא ייס ןוא ,"תוחילס , וצ ןייטשפיוא

 ןוא 'יח לכ שפנ ודיב רשא; ןגָאז ךיז טלעטש ןזח רעד יצ הליפת:-לעב

 ךיז טגניזעצ רָאכ רעד ןעוו ןוא ."ךל המשנה ,, ןופ סקַאמילק םוצ טייגרעד

 טָאה ,"םולש ןפרַאד ךעלעדיא ,טנוזעג ןפרַאד ךעלעדיא , קיסעמ-שידיסח

 ןטסוג עקיד'חסונ יד רעביא טנַאהרעביױא יד ןעמונעג גנַאזעג-סקלָאפ רעד

 -סקלָאפ ַא -- ןעגנַאגעגפיוא טלָאװ עילַאװכ עשירפ ַא יו ןעוועג זיא'ס ןוא

 !ןעמוג םעד טקיווקעג טָאה סָאװ ,לַאוװק ןשידיסח ןרעטיול ןופ גנַאזעג

 םעד ףרַאד סָאװ ,תועדה:לכל עיציזָאּפמָאק ענעטָארעג ַא :ץרוק

 ןטימ ןעמַאזוצ רעגניז יד ךיוא רעבָא ,ץלָאטש טימ ןליפנָא רָאטיזָאּפמָאק

 לענַאיסעּפָארּפ ןוא ןייש ױזַא עטסַאטנַאק ערָאג יד ןבָאה סָאװ ,טסילַאס

 ! ןעגנוזעג

 -ַארָא ס'נָאסלעדנעמ סקילעפ ןגעוװו ןרעוו טגָאזעג ןעק ךָאנ סָאװ ,ונ

 קרעוו ַא זיא סָאד זַא ? ןרָאװעג טגָאזעג טשינ ןיוש זיא סָאװ ,"והילא , עירָאט

 :טיירב זיא ןוא םענרַאפ ןשילַאקיזומ ןסיורג ןופ ,סעיסנעמיד עפיט ןופ

 סָאװ עקיצנייא סָאד .עודיירבד ַא זיא ,טלעוו רערָאג רעד ןיא טנַאקַאב

 זיא קרעוװ סיורג ַאזַא יו ,ןפוא םעד ףיוא ןלעטשּפָא ךיז זיא ןָאט וצ טביילב

 ,רָאכ ןלענָאיסעפָארּפ-טשינ ַא ןופ ןרָאװעג טריפעגכרוד

 ןייק טשינ זיא סע :טקרעמַאב לקיטרַא ןיימ ןופ בױהנָא ןיא ןיוש בָאה ךיא

 רעבָא טעז סע ."והילא , ס'נָאסלעדנעמ ןעגניז ךיז ןטסעמרַאפ וצ עלעכליּפש

 ןדייר וצ ךייש טשינ זיא ,םזילַאעדיא ןוא ןליוו ָאד זיא סע ואוו טרָאד זַא ,סיוא

 רעד ייס ?ןעגנוטסעמרַאפ ןדיימסיוא ןופ רעדָא ןטייקירעוװש עשינכעט ןופ

 ערעווש יד :ךַאז ןייא ןזיווַאב ןבָאה רָאכ םעד ןופ רעגניז יד ייס ןוא טנעגיריד

 ךיא !ןטַאטלוזער יד ןעוועג טרעוו ןענייז סעבָארּפ עקילָאצנָא יד ,טעברַא

 רעד ןופ טשַארעביא םענעגנָא ןעוועג ןיב ךיא :לָאמַאכָאנ רעביא רזח

 ןעגניז םייב -- ןליפ ןוא -- ןרעה טזָאלעג ךיז טָאה סָאװ ,טייקשינעמכַאפ

 טרָאד ןוא ָאד ןענייז יאדוװַא ! עירָאטַארָא עטפַאהרעטסיײימ ס'נַאסלעדנעמ

 עצנַאג יד זיא ןעמונעג ןיימעגלַא ןיא רעבָא ,ךעלעקּפעשט עקניניילק ןעוועג -
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 עריא עלַא טימ ןעגנולעג-טסכעה טימ ןעמוקעגסױרַא ,עװנַאק עשילַאקיזומ

 רעגניז יד .סעיצַאטסעפינַאמ ןוא ןרוגיפ עשילַאקיזומ ,ןסנַאוינ ןוא ןרילַאק

 ,טנעגיריד םעד ןופ ןעגנוזייוונַא יד טריפעגסיוא יײירטעג ןוא ןרעג ןבָאה

 רעטסערג רעד טימ ,ןדרַאקַא ןוא ןסנַאװנ עלַא ףיוא טרעפטנעעגּפָא

 ,טײקטיהעגּפָא ןוא טייקיטכיזרַאפ

 טָאה סָאװ ,קַאימזוק ןישזדוי טסינַאּפמָאקַא רעד טנידרַאפ ביול סיורג

 קלח ןשּפיה רָאג ַא ןגָארטעגוצ גנוטײלגַאב-ָאנַאיּפ רעשירעלטסניק ןייז טימ

 ַא ןביילב טעוװ סָאװ ,טרעצנָאק ַא -- ,טרעצנַאק םענופ גלָאפרעד ןסיורג םוצ

 םיא טָאה סָאװ רעבָאהביל:קיזומ ןדעי ןופ ןורכז םעניא טייצ עגנַאל

 ! טניואווע גייב

 סנערָאל ,רעלדיפ רעד ןטוג םוצ ןרעוװו טנַאמרעד ָאד ףרַאד ךיוא

 ,םענעגנולעג-טסכעה םוצ לייט ןייז ןגָארטעגוצ טָאה רעכלעוו ,ןַאמדלָאג

 -סקלָאפ ןשינַאמרַאהליפ ןשידיא רעקרָאי-וינ םענופ טרעצנָאק ןכיירטסייג

 ,רָאכ

 .י .נ ,1966 ,27 יַאמ ,"טייהיירפ ןגרָאמ,

 ץפח רימידַאלוװ

 גנוצַאשפָא ןַא ןוא רערט ַא

 םענעברַָאטשרַאפ-גנולצולּפ טשרָאקַא םעד ןגעוו גנוצַאשּפָא עלופ

 ,ץפח רימידַאלוװ טנעגיריד:רָאכ ןוא רָאטיזָאּפמָאק ןשידיא ןטמירַאב

 רימידַאלוװ לייוו ,ץַאלּפ ךס ַא ןוא טייצ רערעמ ןבָאה ןעמ ףרַאד םעד רַאפ

 ,טנעגיריד-רָאכ ,רָאטיזָאּפמָאק ַא יו ןה -- טנידרַאפ רשכ סע טָאה ץפח

 ,דחי םג טסינַאּפמָאקַא ןוא טסינַאיּפ

 ןיא ןטנעגיריד-רָאכ ןוא ןרָאטיזַאּפמָאק עשידיא עדַאיעלּפ רעד ןשיווצ

 ןעמוקעג רעהַא ןענייז סָאװ ,יד ןופ ןעוועג ץפוו רימידַאלו זיא עקירעמַא

 סיואכרוד דנַאלסור ןופ ןעמוקעג זיא רע .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 רעשידיא ןייז .טרָאװ ןופ ןיז ןלופ ןיא "קַאסור , רע'תמא ןַא ,רעטריציפיסור ַא

 רעשידיא ןוא הניגנ רעשידיא ןופ ןוא "רעסעמ-ץיּפש , ןפיוא ןעוועג זיא ןסיוו

 ַא ןבעג וצ הנווכ רעד טימ טשינ ןבירשעג ןרעוו תורוש עקיזָאד י ך
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 ךיז ךיג רעייז רעבָא טָאה רע .תועידי עּפַאנק רָאג טַאהעג רֶע טָאה קיזומ

 עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא ןרָאװעג טייצ רעד טימ זיא ןוא "טרילימיסַא;

 ןטנעגיריד-רָאכ עשידיא עטסטנעקרענָא יד ןופ ןוא ןרָאטיזָאּפמָאק עשידיא

 .עקירעמַא ןיא

 ןעוועג זיא טנעגיריד-רָאכ רעשידיא ַא יו רַאפסױרַא רעטשרע סע'צפח

 סָאװ ,"טפַאשלעזעג רוטלוק רעשידיא ,, רעקילָאמַא רעד ןופ רָאכ םעד טימ

 יד יו ,וליפַא םעד ךָאנ ןיוש ןרָאי עשּפיה גנַאזעג ןייז טימ ןעגנַאגעגנָא זיא

 ןבילבעג זיא רָאכ רעד .ןעגנַאגעגרעטנוא זיא עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק עקיזָאד

 רָאּפ ַא טָאה ןוא "רָאכ רוטלוק רעשידיא , ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה ןוא

 טָאה רעכלעוו ,תוכז םענעגייא ןייז ןיא טקריוועג ןוא טבעלעג ןרָאי קילדנעצ

 ןיא סַאג רעשילַאקיומ רעשידיא רעד ףיוא ןעמָאנ ןטוג ַא ןפַאשעג ךיז

 "רָאכ רוטלוק רעשידיא, רעד סָאװ ,ןטרעצנַאק עכעלרעי יד .עקירעמַא

 ןוא "רבד-םש , ַא ןרָאװעג רענייז ,לָאה-יגענרַאק ,לָאה:ןוַאט ןיא ןבעג טגעלפ

 סָאװ ,םעד תמחמ ייס -- גנורעדנואווַאב ןפורעגסױרַא ןעמעלַא ייב ןבָאה

 ןעײטרַאּפ ןופ ףליה רעד ןָא סיפ ענעגייא ענייז ףיוא ןענַאטשעג זיא רָאכ רעד

 .ןעגנוטסעמרַאפ עשילַאקיזומ ענייז בילוצ ייס ןוא ,סעיצַאזינַאגרָא ןוא

 ףיט רימ ךיז טָאה ןטרעצנַאק ענעטסָאמרַאפ סיורג רָאג ענייז ןשיווצ

 ןטימ לָאה-יגענרַאק ןיא טרעצנַאק רענייפ רעד ןורכז ןיא טברַאקעגנייא

 ,"םלוג רעד, עמעָאּפ רעשיטַאמַארד רעטמירַאב ס'קיווייל .ה ןופ ןעגניזפיוא

 טלָאמעד זיא סע .ריא וצ קיזומ יד ןבירשעג טָאה ץפח רימידַאלוװ סָאװ

 רעייז ןיימ ,רעגניז-ערעּפָא רעשידיא רעטסואווַאב-טלעוו רעד ןטָארטעגפיוא

 ,דצ:סעבָאב ןיימ ןופ ןַאמסדנַאל רערימָאטישז-רערימָאשוא רע'בושח

 ןוא ןעוועג זיא טרעצנָאק רעקיזָאד רעד .טסילָאס ַא יו סינּפיק רעדנַאסקעלַא

 יד ןופ ןטירטפיוא ןוא ןטסעמרַאפ יד ןשיווצ עטַאד עשירַאטסיה ַא ןבילבעג

 עשילַאקיזומ עשידיא לטיּפַאק ַא -- עקירעמַא ןיא ןרָאכ-סקלָאפ עשידיא

 ,רעקירָאטסיה ןייז ףיוא ןוא ןוקית ןייז ףיוא טרַאװ סָאװ ,עטכישעג רוטלוק

 ךיא סָאװ ,טייצ רָאי קיצנַאװצ יד ןופ ךשמב זַא ,הדומ ָאד ךיז ןיב ךיא

 -ָאּפמָאק ,סרעקיזומ ,סרעגניז עטמירַאב ןגעוו סעירעס עצנַאג ןבירשעג בָאה

 ןוא טפָא רעייז ךיא געלפ ,"גָאט , ןיא םינזח ןוא תונזח ,ןטנעגיריד ,סרָאטיז

 רימידַאלוװ טנעגיריד ןייז ןוא "רָאכ-רוטלוק, ןשידיא ןגעוו ןביירש םערַאװ

 ןענייז טנעגיריד רעד ייס ןוא רָאכ רעד ייס זַא ,טליפעג בָאה ךיא .ץפח

 טשינ .טײקמערַאוו ןוא גנואיצַאב רעלעיצעּפס רעד טָא וצ טקיטכערַאב
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 ךיז טנעגיריד רעד ןוא רָאכ רעד טָאה ,ײטרַאּפ ןייק טימ ןדנוברַאפ קידנעייז

 -- טלָאװעג ןבָאה ייז סָאװ ןָאט ןוא ןעגניז ,טנעה יד "ןריפעצ , טנעקעג יירפ

 ָאד ןפרַאד לעיצעּפס .סרעגניז עיירטעג יד ןופ ףליה רעש"רבח רעד טימ

 רעד :רָאכ םענופ סרעריפנָא-טּפיױה ייווצ עקירָאי-גנַאל יד ןרעוו טנָאמרעד

 ענעבעגעגרעביא ייווצ עקיזָאד יד .ַאטוג יורפ ןייז ןוא ןַאמסיט לַאס רעגניז

 רעד יו םעד ךָאנ ךיוא סרעריפנָא-טּפױה יד ןבילבעג ןענייז ןשטנעמ

 טימ טקינייארַאפ ךיז קירוצ רָאי רַאּפ ַא טימ טָאה *רָאכ רוטלוק רעשידיא,

 רָאכ-רוטלוק ןשידיא ןטימ ןעמאזוצ זַא ,ךיז טײטשרַאפ .רָאכ "דנַאברַאפ , םעד

 ןוא רעיינ טימ טָאה רעכלעוו ,ץפח ,טנעגיריד ןייז ךיוא ןעגנַאגעגטימ זיא

 םעד ןריפנָא ןופ טעברַא רעד ןיא ןפרָאװעגנײרַא ךיז עיגרענע רעשירפ

 ,רָאכ ןקיד'תופתושב

 ןופ רענייא ןרעוו וצ ןזיועגסױרַא ךיז טייצ רעצרוק ַא ךָאנ טָאה ץפח

 טָאה םעד וצ .עקירעמַא ןיא ןרָאטיזָאּפמָאק עשידיא עטסקידלדורּפש ערעזנוא

 עשידיא עגיה ערעזנוא ןופ קינייו רעייז סָאװ ,סעּפע טגָאמרַאפ רע

 טָאה ץפח .רָאמוה ןשילַאקיזומ -- ןופרעד טגָאמרַאפ ןבָאה ןרָאטיזָאּפמָאק

 סנפיוה טימ ךיז ןליּפש וצ ךיוא רָאנ ,ןטָאנ ןביירש וצ טַאהעג ביל זיולב טשינ

 ןופ ענייא ןרעה זיולב טפרַאד ריא .עקליּפ ַא טימ ךיז טליּפש דניק ַא יוװ ,ןטָאנ

 ט'הבנג השמ , יוו ,סעקסערָאמוה עקידוועליּפש-שילַאקיזומ ענייז ייווצ יד טָא

 ,םעד ןיא ךיז ןגייצרעביא וצ ףיוא "טעװַאזי ןוא טפיול עקּפיצ , רעדָא "סעברַא

 טימ ןָאט טנעקעג טָאה רע ןוא ןעּפ עשילַאקיזומ עגנירג ַא טַאהעג טָאה רע

 -סקלָאפ עקינייא ןופ ןעגנורישזנַארַא ענייז ךיוא .טלָאװעג טָאה רע סָאװ ריא

 עקַאמשעג ךס ַא טגָאמרַאפ ךיז ןיא טָאה רע .םישודיח ןעוועג ןענייז רעדיל

 עכעלמיטסקלָאפ טימ לופ ,סעיצַאזינָאמרַאה עקירילָאק ,ןוויטָאמ עשידָאלעמ

 עלַארָאכ ַא ,עיציזָאּפמָאק ַא סע'צפח .טײקטנעַאנ רעקיצרַאה ןוא ןשטיינק

 רעד יו ,רעבָאהביל-קיזומ רעד .ןרעה טלָאװעג ךיז טָאה ,ָאלַאס ַא רעדָא

 ענייז ןופ יא ןוא ןוויטָאמ עשידָאלעמ ענייז ןופ יא טַאהעג האנה טָאה ,ןיבמ

 ,ןלַאפנייא עשילַאקיזומ

 טסינַאיּפ רעד ,טנעגיריד:רָאכ רעד ץפח ןעוועג זיא לטיּפַאק רעדנוזַאב ַא

 יז ןופ רעדעי סָאװ ,ןטיבעג יירד ןענייז סָאד .רָאטַאינַאּפמָאקַא רעד ןוא

 טשינ רשפא טָאה טנעגיריד רעד ץפח .גנוצַאשּפָא ערעדנוזַאב ַא טנידרַאפ

 ,רָאטינַאּפמָאקַא רעדָא טסינַאיּפ ,רָאטיזָאּפמָאק רעד ץפח יו ױזַא טצנַאלגעג

 גנידצלַא ךעלטקניּפ ןוא יונעג רָאכ םענופ סרעגניז יד ןופ טָאה רע רעבָא
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 עכעלרעסיוא יד ןָא אקווד ןוא -- טלָאװעג טָאה רע סָאװ ןגָארקעגסױרַא

 רעבָא ,טושּפ ןטלַאהעג ךיז טָאה רע .ןטסעשז ןוא ןטקעפע עכעלרעּפרעק

 -רָאכ רענייר -- ןטלַאהעגסיוא-שינעמכַאפ ,טקערַאק-שילַאקיזומ לָאמ עלַא

 ,ןצוּפ םוש ןָא ,גנַאזעג

 ףיא ןטערטפיוא טפָא רעיז טגעלפ ,רעדיוו ,טסינַאיּפ רעד ץפח

 ןשיװַאלקדָאנַאיּפ יד .םלוע םייב ןעמונעגסיוא קידנעטש טָאה ןוא ןטרעצנָאק

 ענייז רעטניה ןעגנוזעג טושּפ רָאנ ,טליּפשעג זיולב טשינ ןבָאה םיא ייב

 רענעטַארעג-טסכעה ַא רעבָא ,זָאוטריװ ןייק ןעוועג טשינ זיא רע .רעגניפ

 טָא טימ ןבעגעגּפָא ךיז ןרָאי עלַא יד טלָאװ רע ןעוו זַא ,ןייז ןעק סע .טסינַאיּפ

 טעטיזָאוטריװ וצ ןעגנַאגרעד ןעוועג רע טלָאװ רשפא ,ןײלַא טיבעג םעד

 ,טעטיזָאוטריוװ-ומכ רעדָא

 טסינַאּפמַאקַא ןַא יו טנכייצעגסיוא ךיז קרַאטש רָאג ץפח טָאה רַאפרעד

 ןשיווצ ייס טכַאמעג טמירַאב ןוא טבילַאב םיא טָאה סָאװ ,טיבעג ַא --

 יד ןופ רעביירש רעד .ןטנעמורטסניא ןופ סרעליּפש ןשיווצ ייס ןוא סרעגניז

 -תחנ ַא ןעוועג תמאב רעגניז ַא רַאפ זיא'ס זַא ,ןגָאז תודע ןעק תורוש עקיזָאד

 ַא יו ץצפח טימ ןעגניז ןוא עניב-טרעצנָאק רעד ףיוא ןייטש וצ חור

 טשינ לַאפ ןייק ןיא ןליּפש ןייז טימ טָאה רע .ַאנַאיּפ רעד ףיוא רעטיילגַאב

 ךיז ידכ ,'ןקעד , םיא ןלעוװו ,רעגניז םעד "ןליּפשוצרעבירַא; טכוזעג

 ןופ עבט יד טפָא ,רעדייל ,זיא סע יו ,ןענײשוצסױרַא ןוא ןזיײוװאוצסױרַא

 ןשידיא ַא ךָאנ ןופ טשינ סייו ךיא ,ןרָאטַאינַאּפמָאקַא עטסניימ

 רַאזַאל ןופ םַאנסיוא ןטולָאסבַא םעד טימ ,קרָאי-וינ ןיא רָאטַאינַאּפמָאקַא

 ,ץפח יוװ ,ןרינַאּפמָאקַא ןפוא ןייז טימ ןעוועג טיהעגּפָא ױזַא זיא סָאװ ,רענייוו

 .י .נ ,1970 ,1 .גיוא ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ,
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 טנַאלַאט רעקיטפערק ַא -- לעּפַא הנח

 ייס טנַאקַאב ןעוועג טנגעגמוא ןוא קרָאי וינ ןיא םלוע ןשידיא םעד

 רסיא ןוא ַארָאד -- םיטַאבעלַאב עכעלטניירפ-טסַאג ענייז בילוצ

 ןיהַא סָאװ םעד בילוצ ייס ןוא -- טרַאגנייוו בייא ןוא ַאדייא ןוא ,רע גיא

 ,רעביירש עשידיא עטמירַאב עץיצַאקַאו רעייז ןעגניירברַאפ ןרָאפ ןגעלפ

 ,המודכו ןרָאסישזער ,ןרָאטקעריד:רעטַאעט ,רעגניז ,ןרָאיטקַא ,רעקיזומ

 ,קינלָאר ףסוי ,קיווייל .ה ןעניפעג טנעקעג ןטרָאד ריא טָאה ערעדנַא ןשיווצ

 ַאשיִמ ,ךיילב הדוהי ,גרעבנזָאר לכימ ,רעקעּפ רָאטקיװ ,רעּפנייוו עשיז

 עיליצ ,יקסנישמור ףסוי ,ןירגרעב בקעי ,גרעבמַארטס על'הנח ,לעּפאר

 ןדרַאג זוָאר רָאגיא , םעניא עקַאט ןוא .ערעדנַא ךָאנ ןוא לעּפַא הנח ,רעלדַא |

 עמַאס יד ןוֿפ ענייא ,לעּפַא הנח טימ טנעקַאב ךיז ךיא בָאה "לעטַאה

 עסירטקַא ןַא ,רעטַאעט ןשידיא םעניא סנירעליּפשיוש עשידיא עטסנעעזעגנָא

 סירָאמ טימ טליּפשעג ןרָאי עטסיימ יד טָאה עכלעוו ,סעציײלּפ עטיירב טימ

 ןַא ןעמונרַאפ טָאה יז ואוו ,רעטַאעט טסנוק ןשידיא ןייז ןיא ן'צרַאװש

 ריא זיב טניירפ ןבילבעג ןיב ךיא ןעמעוו טימ ןוא ,טרָא םענעעזעגנָא

 ,טלעוו רעד ןופ ןײגקעװַא

 ר ַא ןפַאשעג ערעירַאק:רעטַאעט ריא ןופ ףיול ןיא טָאה לעּפַא הנח

 יד ייב ייס ןבָאה ןוא ןסעגרַאפ טשינ ךיז ןזָאל עכלעוו ןטלַאטשעג-עניב

 ןפורעגסיורַא רעײג:רעטַאעט עשידיא יד ייב ייס ןוא רעקיטירק-רעטַאעט

 יד טנרעלעג ואוו:ץעגרע טָאה יז ביוא טשינ סייוו ךיא .גנורעטסײגַאב

 יז טָאה טנַאלַאט רעבָא ,םעד ןיא קרַאטש לפייווצ ךיא ,טסנוק-רעטַאעט

 רימ .ןכיילג ריא גינייוו יו ןליּפש טנעקעג יז טָאה רעטַאעט ןוא בורל טַאהעג

 ףיוא דרע ןימ םעד ןופ רעבָא ,"דרע קיטש יור , ַא ןעוועג זיא יז זַא ,ךיז טכַאד

 ענעטָארעג ענעדישרַאפ ןסקַאװעג ןוא ןעגנַאגעגפיוא ןענייז סע רעכלעוו

 יד ,עשינעמור יד טַאהעג יז טָאה טנַאלַאט םענערָאבעג ַא ,ץרוק -- תועירז

 טָאה יז .ןבעגסױרַא ךיז ןופ ןָאק ןײלַא רוטַאנ יד סָאװ ,רעטשערַאקוב

 -.ךעלשטנעמ ױזַא ,שימייה ןוא ךעלריטַאנ ױזַא טליּפשעג ןוא טדערעג

 ריא טָאה ,ןעוועג טשינ זיא לָאר יד ןיילק יוו רעדָא סיורג יוװ זַא ,קידעבעל

 .רעטקַארַאכ ןקידלּפַאצ ןטמערופעגסיוא:רָאלק ַא ןעזעג לָאמעלַא ךיז רַאפ

 ןשיוװצ זיא ,גרעב-ליקסטעק יד ןיא ,"לעטָאה ןדרַאג זוָאר רַאגיא, רע ד
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 ןיא "ןירעקיט , רעד ןופ לָאר רעד ןיא לעּפַא הנח ןעזעג טָאה סע רעוו

 ,"בלַאק עשָאי, ס'רעגניז ,י ,י ןיא ,רעטַאעט טסנוק ןשידיא ס'צרַאוװש סירָאמ

 -ץעגסיוא ,ןרוגיפ ענעטָאנקעגסיױוא עכלעזַא .גנַאל-ןבעל ַא ןעקנעדעג יז טעװ

 ךיז ןדיינש ייז .ןסעגרַאפ טשינ ןפוא םושב ךיז ןזָאל ,סעיצַאנָאט עטרעמַאה

 ךייא לעוו ךיא זַא .רענייב ערעייא ןיא ףיט ןביילב ןוא ןורכז ןיא ןייא ףיט

 טלָאז ,"ןסעפיוא, טנַאקעג טושּפ יז טָאה'מ זַא טוג ױזַא ןעוועג זיא יז זַא ,ןגָאז

 ,ןביולג רימ ריא

 ס'לעּפַא הנח ןענָאמרעד ךיז ריא טנעק -- לָאר רעקיזָאד רעד רַאפ ןוא

 סנערָאװ םַאדַאמ; עסעיּפ רעטמירַאב ס'וַאש דרַאנרעב ןיא  ,לָאר

 ךיז טעוו ריא ןוא ןרעטש רעיא שטיינק ַא טיג :אברדא !"ןָאשעפָארּפ

 ןדעי ןיא טליפעג טָאה ריא ;ןעװעג זיא יז "םַאדַאמ, ַא רַאפ סָאװ ןענָאמרעד

 ןכייר םענופ "ןגינעק, יד זיא יז זַא ןריא דנעוו ןוא רעק ןדעי ןיא ,ךירטש

 -ביול יד טימ ןעמַאזוצ ןוא "עבמָאב, ַא יו ןסירעגפיוא טָאה סָאװ ,"לעדרָאב;

 רעלַאטורב ןייז רַאפ רעקיטש ןסירעג וָאש דרַאנרעב ןופ ןעמ טָאה ןעגנַאזעג

 טנעקעג טשינ סע ןבָאה רענַאטירוּפ יד .תמא ןטעקַאנ ןוא טײקיצרַאהנּפָא

 ! עניב רעד ןופ רעטנורַא ץומש םעד טמענ :ןעירשעג טָאה ןעמ ,ןגָארטרַאפ

 יד טָאה'מ ןוא ןקערשרעביא טזָאלעג טשינ ךיז טָאה טלעוו-רעטַאעט יד רעבָא

 ףיוא ךיוא ןוא -- טלעוו רעד ןופ סעניב עלַא ףיוא טליּפשעג עסעיּפ עקיזָאד

 עשידיא-טשינ ןוא עשידיא ענעדישרַאפ ןעזעג בָאה ךיא .רעשידיא רעד

 טנעקעג טשינ ךיז טָאה רענייק רעבָא ,לָאר רעקיזַאד רעד ןיא סעסירטקַא |

 ןיא טליפעג טָאה ריא ."םַאדַאמ ,, רעד ןופ ןליּפש ס'לעּפַא הנח וצ ןכיילגוצ

 יז טָאה ױזַא ! םַאדַאמ יד -- יז זיא ָסָאד זַא ,עניב רעד ףיוא טייהנזעוונָא ריא

 ןוא .טריפעגפיוא ךיז יז טָאה ױזַא ןוא טלדנַאהעג יז טָאה ױזַא ןוא טדערעג

 ריא רָאנ ,טקיליברַאפ טשינ ,טריזירַאגלואוורַאפ טשינ יז טָאה לעּפַא הנח

 .שיילפ ןוא טולב ןיא "ןוקית, ןקיטכיר םעד ןבעגעג

 זיא ,רָאטקעריד-רעטַאעט "רענזירּפַאק, ַא ןעוועג זיא ץרַאוװש סירָאמ זַא

 זַא ,ןכַאמ ךיז טגעלפ .ןזיירק-רעטַאעט עשידיא יד ןיא טסואווַאב טוג ןעוועג

 טַאטלוזער רעד ןוא ,"טלטרעוועצ , ךיז ןבָאה לעּפַא הנח ןוא ץרַאוװש סירָאמ

 טשינ לעּפַא הנח ןָאזעס ןקידנעמוק םעד טגעלפ רע זַא ןעוועג זיא ןופרעד

 ןופ רעקיטירק-רעטַאעט רעטסואווַאב רעד יו ,ךיא קניידעג .ןרישזַאגנַא

 ַא טימ ן'צרַאװש וצ ןעמוקעגסױרַא זיא ינודקומ .א .רד ,"לַאנרושז ןגרָאמ,

 ןשידיא ןיא עּפורט ןייז ןופ ןזָאלוצסױרַא טגַאוװעג רע טָאה ױזַא יו :הנעט
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 יד טריגַאער טָאה ױזַא ןוא !? עסירטקַא עטבַאגַאב ַאזַא רעטַאעט טסנוק

 טָאה ץרַאוװש סירָאמ .ץניוװוָארּפ רעד ףיוא ןוא קרָאי וינ ןיא עסערּפ עשידיא

 טָאה'מ :"ץורית, רעכַאוװש ַא ןעוועג זיא'ס רעבָא ,ןרעפטנערַאפ ךיז טריבורּפ

 "לַאיָאר, עפַאק רעד ןיא ןעמ טָאה טיהרעליטש .טביולגעג טשינ םיא

 ןיא ןעײּפש טשינ ךיז טזָאל לעּפַא הנח סָאװ רַאפרעד זיא'ס זַא ,טסעומשעג

 ...עשַאק רעד

 קידוועגנירדכרוד ,ףלח ַא יוװ ,ףרַאש ןוא גולק ןעוועג זיא לעּפַא הנח ,ָאי

 טדערעג ןיוש טָאה יז זַא רעבָא טדערעג טשינ ךס ןייק טָאה יז .קידוועעז ןוא

 -סָאװ .ןײרַא לטניּפ ןיא ןפָארטעג לָאמעלַא טָאה יז ןוא ,גולק ןעוועג סע זיא

 ,טנָאקעג טשינ יז ןעמ טָאה ןרַאנּפָא -- סָאװ

 טָאה ,געט ערעטיב טַאהעג ןבעל ריא ןיא טָאה לעּפַא הנח ביוא ,בגא-ךרד

 (ןַאמ רעטייווצ ריא ןעוועג זיא רע) זוָאר סירָאמ ,ןַאמ רעלעדייא ,רעטוג ריא

 .ריא וצ טייקנבעגעגרעביא ןוא טייקיירטעג ןייז טימ טקיטיגרַאפ ןוא טכירַאפ

 -עטשרע , יד רעדָא ,עניפַארג ַא ןעוועג טלָאװ יז יו טלדנַאהַאב יז טָאה רע

 טָאה ןוא יורפ ַא יו טַאהעג ביל יז טָאה סע .רעטַאעט ןשידיא םענופ "ידיעל

 ,עניב רעשידיא רעד ףיוא טרָא ריא ,טנַאלַאט ריא טצַאשעגּפָא קרַאטש ךיוא

 טייוו רעבָא ,ןַאמסטפעשעג ַא ןעוועג זיא זוָאר .רמ ,טפַאשגולק ןוא המכח ריא

 טריסערעטניא טלעג ץוח ַא ןעמעוו ,טיילסטפעשעג ענעקורט ןימ םעד ןופ

 עשידיא ,רעטַאעט ןשידיא םעד טַאהעג ביל טָאה רע .טשינ ךַאז ןייק

 רעטפָא ןַא רָאג ןעוועג זיא ןוא ,רעגניז ,רעקיזומ ,רעביירש ,ןרָאיטקַא

 ,"לַאיָאר , עפַאק ןיא רעײגנײרַא

 סָאד .טלעוו-רעטַאעט יד ןעוועג ,ךיז טייטשרַאפ ,זיא טלעוו ס'לעּפַא הנח

 ריא ,םייה ריא ןעוועג זיא עניב יד .ןבעל ריא ןופ רקיע רעד ןעוועג זיא

 ,טירט ערעכיז טימ טגעװַאב ךיז יז טָאה עניב רעד ףיוא ."הכולמ ,, ריא ,ןדָאב

 ןלָאר יד רַאפ טּפיױהרעביא -- טסַאּפעג ריא טָאה רעּפרעק רעוויסַאמ ריא

 עגנוי ןייק טליּפשעג טשינ טָאה יז .טליּפשעג רדסכ טָאה יז עכלעוו

 ַא ,עמַאמ ַא ,יורפ עקידנטסָאבעלַאב-שימייה ַא לָאמעלַא רָאנ ,ךעלעבייוו

 ןַאמ םעד ןפלַאהעג טָאה עכלעוו ,יורפ עשידיא ענבעגעגרעביא עיירטעג

 רעד רַאפ גרָאז ןופ ,ןבעל ןופ ךָאי םעד ,ןגָאװ-עילימַאפ ןרעווש םעד ןּפעלש

 רעמערָא רערָאג רעד רַאפ ןוא בוטש רעד רַאפ ,רעדניק יד רַאפ ,הסנרּפ

 ,טפַאשטריוו

 ןַא ןופ ,עמַאד רעכייר ַא ןופ לָאר ַא טליּפשעג לָאמַא יז טָאה רעמָאט ןוא
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 ליפיזַא טימ טריפעגכרוד לָאר יד יז טָאה ,עט'ריבג רענעמוקעגפיוא

 / םעד טימ טָאה יז ןוא ,"סָאמָאכ, ַא ןָאטעגנָא ריא טלָאוװ'מ יוו ,קסעטָארג

 ַא ףרַאד יז ןעוו ןענַאטשרַאפ טָאה יז .סרעטכעלעג עקיצרַאה ןפורעגסורַא

 -כרוד ןעוו ןוא ןעלסקַא יד טימ ןָאט-ביוה ַא ,טנַאה רעד טימ ןַאט-ךַאמ

 ןקיד'פלח ריא טימ ,ןגיוא עפרַאש עריא טימ ןעלזיּפשוצכרוד ןוא ןכעטשוצ

 ץלַא ןוא ,גיסַאּפש ןוא גיסייב ,שיטסַאקרַאס רָאג זיב ןייז טנעקעג טָאה יז .קוק

 ,קידעבעל ןוא קידלּפַאצ ,ןטָארעג ןעמוקעגסױרַא ריא ייב זיא

 -רעבילַאק עמַאס יד ןופ ,טנַאלַאט רעסיורג ַא ןעוועג זיא לעּפַא הנח

 ךיז ןבָאה ריא ףיא .רעטַאעט ןשידיא ןיא סעסירטקַא עשידיא עטסקיד

 לָאר ריא טעוװ יז זַא ,ןזָאלרַאפ טנעקעג ןרָאסישזער ןוא ןרָאטקעריד

 .יז זַא ,ןגרָאז ןייק טַאהעג טשינ טָאה גרוטַאמַארד רעד .תומילשב ןריפכרוד

 םענעלָאמעגנָא םעד ,לָאר ענעבירשעגנָא יד ןכַאמ עילַאק םיא טעוװ

 טימ .עידעמָאק ַא רעדָא עמַארד ַא ןעוועג זיא סָאד יצ -- רעטקַארַאכ

 רָאג ןוא ןייג טייוו טנעקעג ןעמ טָאה לעּפַא הנח יו סנירעליּפשיוש עכלעזַא

 ,עניב רעד רַאפ ,רעטַאעט ןרָאפ טָאג ןופ הנתמ ַא ןענייז ייז .ןָאטפיוא ךס ַא

 יז טניפעג ןעמ .רעביירש-ןסעיּפ ןרַאפ ןוא ,עּפורט ַא רַאפ ,רָאסישזער ןרַָאפ

 ןוא ןסַאג יד ףיוא טשינ ךיז "ןרעגלַאװ, סעסירטקַא עכלעזַא ,ךס ןייק טשינ

 יז זַא ןוא .ךיז ןזיײווַאב ייז זיב ןטרַאװ גנַאל ןעמ ףרַאד עכלעזַא ףיוא ;ןקרַאמ

 .רעטַאעט ןדעי רַאפ סניוועג סיורג ַא ייז ןענייז ,ךיז ןזייווַאב

 .י .נ ,1975 ,11 ץרעמ ,"טייהיירפ ןגרָאמ,

 ןייטסרעג ַאטרעּב

 רערט  ַא

 ילַאמ ,שטיווָאמַארבַא אניב ,לעּפַא הנח ,רעלדַא עיליצ יוװ ,סעסירטקַא

 רעד ןיא ןרעוו ןבירשרַאפ תויתוא ענעדלָאג טימ ןלעוװ סָאװ ,ןַאקיּפ

 .עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא םענופ עטכישעג

 ןכירטש :עניב ,ןרעינַאמ-עניב ענעגייא טימ ןרעליּפשיוש ַא ןעוועג זיא יז

 טימ ץילב ַא ,טנַאה רעד טימ ךַאמ ַא .סעיצַאטסעפינַאמ-עשילַארטַאעט ןוא

 עשידיא עטמירַאב התיכ עניילק ַא וצ טרעהעג טָאה ןייטסרעג ַאטרע טו
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 שטיינק ַא ,םינּפ ןטימ לַארטש ַא ,ןעלסקַא יד טימ בייה ַא ,ןגיוא עסיורג עריא

 ַא ןרָאװעג ןפַאשַאב זיא סע ןוא ,ּפָאק ןטימ געװַאב ַא ,ןרעטש ןטימ

 םענעבעגעגנָא םעד טיול ,שטנעמ רעקידעבעל ַא ,רוגיפ-עניב ַא ,טלַאטשעג

 ַא ,רובידה-ךותיח ןפרַאש ַא טגָאמרַאפ יז טָאה וצרעד .רעטקַארַאכ-םַארגָארּפ

 ןופ לקניוו ןכלעוו ןיא .קָאלג-רעבליז ַא יו ,לוק ַא ןוא עיצקיד ערָאלק-ןטלעז

 ַא .רפוש ַא יו ןגָארטעג לוק ריא ךיז טָאה ןסעזעג טנעז ריא רעטַאעט

 זיא ,ןוז רעטלעהעצ ַא ןופ טלַארטשַאב לַאװק רעשירפ ַא יוװ ,ןָאט רעקיטכיל

 .רעיוא םעד טעלגעג שממ טָאה סָאװ ,ּפָארַא עניב רעד ןופ ןסָאלפעג

 ,ןרעליּפשיוש עשידיא ַא ךרוד ןוא ךרוד ןעוועג זיא ןייטסרעג ַאטרעב

 יד טָאה יז .עניב רענַאקירעמַא רעד ףיוא טליּפשעג טָאה יז ןעוו וליפא

 טרעטיצעגסױרַא ריא ןופ טָאה סע ,ןטלַאהַאב טנעקעג טשינ ןליפעג עשידיא

 טשינ שרעדנַא טָאה יז .ַאלעשט ַא ןופ ענורטס ַא יו ,המשנ עשידיא יד

 ןוא עסירטקַא שידיא ַא ןייז וצ ןרָאװעג ןריובעג זיא יז לייוו ,ןייז טנעקעג

 .ןגעלעג רענייב עריא ןיא ףיט זיא ןָאט רעשידיא רעד .שרעדנַא סעּפע טשינ

 עריא עלַא טימ זיא יז ,ךיז ייב ןעצרַאה ןיא ןגָארטעג םוטעמוא םיא טָאה יז

 .עסירטקַא עשידיא ַא ןעוועג םירבא ח"מר

 טָאה שידיא ס'נייטסרעג ַאטרעב זַא ,ןרעוו טקרעמַאב ךיוא ָאד לָאז

 ןוא ףיש רעד ןופ ּפָארַא טשרָאקַא טלָאװ יז יו ,םימעט עשידיא עלַא טַאהעג

 ןייק ןעמוקעג זיא יז םגה ,ןושל ןשידיא ןקַאמשעג ןשימייה ריא טכַארבעגטימ

 ריא טימ טריצלָאטש קרַאטש טָאה יז .רָאי ףלע ןופ רעטלע ןיא עקירעמַא

 טמענ יז זַא טסואוועג טָאה יז .גנַאלק ןוא ןַאט ,ןדייר שידיא ןקיטפַאז ןרָאלק

 ךיוא רָאנ סרעיײג-רעטַאעט עשידיא יד ייב זיולב טשינ טימרעד סיוא קרַאטש

 .ןגעלָאק ענעגייא עריא ייב

 ךיוה יו ןוא ,ןעגנַאגעג זיא ץנעגילעטניא ריא טייוו יו ,טשינ סייוו ךיא

 :סױרַא םוצ ןעמוקעג זיא'ס ןעוו זַא רעבָא סייוו ךיא ,ןעוועג זיא רוטלוק ריא

 ןבעגרעביא םוצ ןוא ָאנד ןזיב רעטקַארַאכ ַא ןליּפשסױא ,עלָאר ַא ןעגניירב

 טָאה יז סָאװ עניב רעד ףיוא טלַאטשעג-רעטַאעט םענופ תיצמת ןלופ םעד

 שינעדנעטשרָאפ ערַאלק ַא ןזיועגסױרַא זיולב טשינ יז טָאה ,טלעטשעגרָאפ

 ןלערוטלוק ַא ךיוא רָאנ ,טנַאלַאט ןשירעליּפשיוש םענעטנַאילירב ַא ןוא

 םוש ןייק ןעוועג טשינ זיא סע .ץנעגילעטניא עטרעלקרַאפ-ףיט ַא ןוא גנַאגוצ

 ןעוועג זיא סע ;סעיצַאטסעפינַאמ-עשילַארטַאעט עריא ןיא גנוביירטרעביא

 עפיט ַא ,עמַארד רעד ןופ סקַא םעד םורַא טלקיוװעג קידרעבליז:ןייר
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 םעד ןיא ,עלָאר רעד ןיא בעלניײרַא ןרָאג ַא טימ ןעמַאזוצ טײקטכַארטרַאפ

 יז ןעוו ןליּפש-ןפוא ריא ןעוועג זיא ױזַא .ענימ ןוא גיוב ןדעי ןיא ,טסקעט

 טסנוק ןשידיא ןיא ןץ'צרַאװש סירָאמ טימ עניב רעד ףיוא ןענופעג ךיז טָאה

 ףיוא ןענופעג ךיז טָאה יז ןעוו ןליּפש ריא ךיוא ןעוועג זיא ױזַא ןוא ,רעטַאעט

 ןיא ןסבָאקיישזד בָאקיישזד ייב וליפא ןוא ןימע-ןב בקעי טימ עניב רעד

 .רעטַאעט

 רעד ףיא ןענעק ןופ דוס םעד טסואוועג טָאה ןייטסרעג ַאטרעב

 ןוא עצנַאג ןופ ךיוא ןוא ,עזיוּפ ַא ,טנעמַאמ ַא ןגייוושסיוא עניב-רעטַאעט

 ןוא סעדנעשטשערק ןופ ,סָאמיסינַאיּפ ןוא סָאמיסיטרַאפ ןופ ,רענעט עבלַאה

 :שינַאקלואוו ַא ןופ ןייגרעביא טנעקעג גנירג טָאה יז .סעשטַאוַאזעמ

 ,ןפוא ןַא ףיוא טייקליטש רעקידנריר-שיריל ַא ןיא ךורבסיוא ןשיטַאמַארד

 טסואוועג טָאה יז .ןזייווַאב סע ןענעק רעלטסניק עסיורג תמאב רַאנ סָאװ

 ןרעטיירבסיוא וצ ןעוו ;ןלַאפ םיא ןזָאל וצ ןעוו ןוא ,ןָאט ריא ןבייה וצ ןעוו

 יד ןעשטּפעשסיוא ןוא ןרעלעמשרַאפ וצ ןעוו ןוא ,עמַאג יד ןפיטרַאפ וצ ןוא

 ןַא ,ענעריובעגנייא ןַא ןעוועג זיא קינכעט ריא .טייקטפמעדעג זיב עמַאג

 .עקיד'השוריב ַא ,עטלצרַאװעגנייא-ףיט ַא ,עטסקינייווניא

 עלָאר רעד ןיא ךיז טנכייצעגסיוא קרַאטש ןייטסרעג ַאטרעב טָאה יאדווַא

 טשינ לָאמנייק יז לע ךיא רעבָא ,"תרפא עלערימ, ס'נידרַאג בקעי ןופ

 ס'קיווייל .ה ןיא לרימ רעטרַאצ רעד ןופ עלָאר רעד ןיא ךיוא ןסעגרַאפ

 ַא יו טנײישעגסױרַא טָאה יז רעבָא עלָאר עניילק ַא ."רעלטעב , עסעיּפ

 טָאה קידנּפַאכרַאפ ןוא קידנריר ןוא טרַאצ ױזַא טקנוּפ !טנעמיד

 הרש ריא ןוא ,"היבט, ס'םכילע םולש ןיא הוח ןופ עלָאר ריא טנײשעגסױרַא

 ,טייקכעלנעזרעּפ-עניב ,טנַאלַאט רעשירָאיטקַא ליפיוו ,ָא ! "יבצ-יתבש , ןיא

 ַארַא'ס ! עיניל ןוא רילָאק ,גנולַארטשעצ ןוא טכיל ,טײקשילַארעטַאעט ןוא ןח

 יד-טָא ןיא זיא סע טייקשירעלטסניק ןוא טייקשירעליּפשיוש ןופ עפש

 עקידנעמענַאב-ףיט עטמערופעגסיוא ַארַאס :ןגעלעג ןלָאר עטנַאמרעד

 ! ןטלַאטשעג-עניב עכעלסעגרַאפמוא ַארַאס ;ןרעטקַארַאכ עקידלּפַאצ

 עשידיא רעד ןופ עניב עניילק רעד ףיוא ,ןרָאיַארַאפ טשרע ,טָא ןוא

 קחצי ןיא ,עדייבעג "סטעװרָאפ, רעד ןופ לרעטַאעט ןיא "עניב-סקלָאפ,

 -- "בוטש ןיד-תיב ס'נטַאט ןיא ,, גנולייצרעד רעטריזיטַאמַארד סעסיוועשַאב

 םוצ טמוק סָאװ יורפ רעד ןופ עלָאר רעד ןיא ץילבפיוא ,לַארטשפיוא ַארַאס

 ןוא טעטילַאטיװ עשירעליּפשיוש ליפיוו .ץרַאה רעטיב ריא ןדיירסיוא בר
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 יו ,ןָאטעגנײרַא עלָאר רעקיזָאד רעד ןיא טָאה יז טעטיזַאוטריוװ

 ערעטלע יד ףיוא ןיוש -- ןעגנוזעגסיוא ןיינ ,טליּפשעגסיוא ךעלרעדנואוו

 ענעריובעג ע'תמא ,ןרָאיטקַא זַא ,תמא עקַאט זיא'ס זַא ,םינּפַא !ןרָאי

 לָאמעלַא -- טנַאלַאט לָאמניא .טשינ לָאמנייק ךיז ןרעטלע ,ןטנַאלַאט

 טָאה יז .ןזיווַאב שוריפב ןייטסרעג ַאטרעב ןרָאיַארַאפ טָאה סָאד ןוא ! טנַאלַאט

 ןיא םלוע ןצנַאג םעד טּפַאכרַאפ שממ ןליּפש ןטנכייצעגסיוא ריא טימ

 ,רעטַאעט

 ןופ דײשּפָא ,עניב רעד ןופ דײשּפָא -- דײשּפָא ןעמונעג יז טָאה טציא

 סָאד ןוא .טייקיבייא רעד ןיא קעװַא ,ןגעלָאק עריא ןופ דײשּפָא ,טלעוו רעד

 . .. דָאש ַא זיא

 .י .1 ,1972 ,3 .ווָאנ ,"רעלדָא רעדענעק,

 טיליל ַאלָא

 ,ץרַאװש סירָאמ ,רעדלַא עיליצ :סנרעטש-רעטַאעט עשידיא עסיורג

 ,גרובנידלָאג לעומעס ,ןָאקיּפ ילַאמ ,ץַאז גיוודול ,ןייטסרעג ַאטרעב

 ,וועדעבעל ןרהא ,ןײטשדלָאג ינעשזד ,ָאקסעלַאכימ לַאכימ ,לעּפַא ַאננַא

 ,רישעק רָאדיזיא ,קינלוקס השנמ ,ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה ,גרעבנעזָאר עלעכימ

 ימיה ,דלעפ קחצי ,ןיבור םחנמ ,ימע-ןב בקעי ,וװָאטַארַאב לוָאּפ

 טימ ןעוועג זיא'ס :ץרוק .ךָאנ ןוא ,ךָאנ ןוא ,דירפ רַאזַאל ,ןָאסבָאקיישזד

 ! ?שיט-רעטַאעט, םוצ ןייג וצ ןעמעוו

 רעדנַאסקעלַא ,יקסנישמור ףסוי ! סרָאטיזָאּפמָאק-רעטַאעט יד טנייה

 ַאשַאי ,גנילירט ַאיליא ,יקסווָאקסַאל פיליפ ,ןייטשלע םהרבא ,יקצענַאשלָא

 פיסָא :ןגרוטַאמַארד יד ןוא .רעזלעב עלעדוי ,ןיבול ירעה ,גרעבציירקי

 ,ז ,ָאקמיב .ּפ ,דלעפטָאג אנח ,יקסניּפ דוד ,רעלקעס ירעה ,קיווייל .ה ,ווָאמיד

 ,לעגיס םַאיליוװ ,שטיװָאנַאמלַאק .ה ,ןירבָאק ןָאעל ,ןייבשריה ץרּפ ,ןיביל

 .ןַאמיירפ סיאול

 םעד םורַא ןוא ןיא ןטנַאלַאט ןייק טלעפעג טשינ ןבָאה סע :רוציקה

 -רַאפ וצ ןעלטרַאגרעטנוא טוג-טוג טפרַאדעג ךיז טָאה'מ .רעטַאעט ןשידיא

 ןפָארטעג ָאד יז טָאה ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא טיליל ַאלַא ןע 1 1
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 :.טשינ ןוא עטנכערעגסיוא ָאד "עדַאיעלּפ רעד טימ ךיז ןטסעמ

 ַא טימ רעוו ןוא טנַאלַאט ןרעסערג ַא טימ רעוו -- ןרָאיטקַא עטנכערעגסיוא

 ! ןטנַאלַאט רעבָא ,טנַאלַאט ןרענעלק

 ןבילבעג טשינ קרָאי וינ ןיק ןעמוק ריא טימ זיא טיליל  ַאלָא

 םעד ןעמונעג ךיילג טירטסױרַא ןטשרע ריא טימ טָאה יז :קילעטשרעטניה

 עלַא ! טנַאלַאט ַא רַאפ סָאװ ךָאנ ןוא ,טנַאלַאט ַא ךיז רַאפ ןעזעג טָאה'מ .םלוע

 ַא ןגָארקעגוצ טָאה עקירעמַא ןיא רעטַאעט עשידיא סָאד זַא ,ןבעגעגוצ ןבָאה

 טָאה ,"לַאיָאר עפַאק , ןיא ןוא וינעווע דנַאקעס ףיוא ! ןרעטש-רעטַאעט םעיינ

 רעײנ רעד ןגעוו טערעג ןבָאה עלַא :קָאטשניב ַא ןיא יו טעמושזעג

 "וינעווע דנַאקעס ,ןופ םיטַאבעלַאב:-רעלטסניק ייווצ יד סָאו ,עסירטקַא

 ןופ טכַארבעגּפָארַא ןבָאה ,קינלוקס השנמ ןוא יקסנישמור ףסוי ,רעטַאעט

 .עשרַאװ

 יד ןסייהעג טָאה "עשרַאװ, ןעמָאנ ָאםעד טָא טימ עקַאט .עשרַאװ

 רעד ףיוא "טויבעד , ריא טכַאמעג טָאה טיליל ַאלָא רעכלעוו ןיא ,עטערעּפָא

 ןעגנוזעג רָאנ טלָאװ יז ןעוו וליפַא .םלוע ןשידיא רענַאקירעמַא ןרַאפ עניב

 ץלַא יז טלָאװ ,"עשרַאװ, דיל סָאד עטערעּפָא רעד ןופ רעמונ ןקיצינייא םעד

 -ביל:רעטַאעט ןוא רעײג:רעטַאעט ןשידיא ןדעי ןופ ןורכז ןיא ןבילברַאפ

 םעד טרעּפרעקרַאפ דיל םוצ קיזומ ןייז טימ טָאה יקסנישמור ףסוי .רעבָאה

 ךיז טימ טָאה עסירטקַא ענעמוקעגּפָארַא עינ יד סָאװ ,ןזעוו ןצנַאג

 סיורג יוװ ,עמיטש ןייק ןופ עגַארפ ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס .טלעטשעגרָאפ

 ןופ רָאנ ,עמיטש ַא רַאפ סָאװ ןוא ,ףיט יוװ רעדָא ךיוה יו ,ןיילק יו רעדָא

 -- !ףַאיּפ טידיא ַאלַא -- ןסנַאוינ ליפיוזַא טימ דיל ַא ןעגניזסיוא ןענעק

 ! "עשרַאװ, דיל ןטנַאמרעד םעניא טירטסנָאמעד טָאה טיליל ַאלַא ליפיוו

 ַא ןופ שטייטסיוא ןוא גנַאזעג רעקיטרַאנגיײא סיואכרוד ַא ןעוועג זיא'ס

 -- ! רעקיטירק יד ייב ךיוא ןוא -- רעטַאעט ןיא םלוע ייב טָאה סָאװ ,דיל

 ןיא לָאמנייק ןענייז עכלעוו יד ייב וליפַא ,תולעּפתה סיורג ןפורעגסױרַא

 םירבחמ ייווצ יד יו רעמ ךס ַא טגָאזעג טָאה סָאד ןוא ! ןעוועג טשינ עשרַאװ

 ,(ַָאשיײירָאב) םחנמ ןוא רעלסער ןימינב :עטערעּפָא רעד ןופ

 יד וצ קיזומ ןייז טימ טָאה יקסנישמור ףסוי זַא ,טשינ קפס ןייק זיא'ס

 ןייק "ךיוא , ױזַא טקנוּפ זיא'ס ןוא .ןײרַא "לטניּפ , עמַאס ןיא ןפָארטעג סקיריל

 ןייק יוו ,"עשרַאװ, דיל סָאד טריציפינָאזרעּפ טָאה טיליל ַאלַא זַא ,טשינ קפס

 טנעקעג טשינ טקָאטעגּפָא-שירעלַאמ ױזַא סע טלָאוװ עסירטקַא ערעדנַא םוש
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 ,שטיינק ןדעי רימ רַאפ שממ עז ךיא רָאנ ,ךיא רעה רָאנ טשינ .ןעגניזסיוא

 ַא ןעוועג זיא'ס .דיל סָאד ןעגניז ריא טימ ןעגנַאגעג זיא סָאװ ענימ עדעי

 ,ןרילָאק ןופ ןגיובנגער ַא ;דַארג ןטשרע ןופ ליּפשיוש ןוא גנַאזעג ןופ זעטניס

 זיא ןעגנוזעג טָאה סָאװ לוק ןטימ ןעמַאזוצ .סעיצַאטסעפינַאמ ןוא םזירענַאמ

 םי ַא ןגעלעג זיא סע ןכלעוו ןיא ,טנַאה רעד טימ טסעשז ַא ןעמוקעג ךיוא

 .ןח ןשירעליּפשיוש ןוא טנַאלַאט ןשירעליּפשיוש טימ

 עסירטקַא עטריטנַאלַאט עקיטרַאנגיײא יד טָא זיא ,טרָאפ ןוא ,ךָאד ןוא

 ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ץוחמ ןבילבעג ,עקירעמַא ןיא ןייז ריא ןופ ןרָאי עלַא

 עטמירַאב יד תמחמ :דילגטימ ןייק ןרָאװעג טשינ לָאמנייק זיא יז ! ןָאינוי

 טלָאװעג טָאה סָאװ ,םענייא ןדעי רַאפ זומ ַא ןעוועג ןענייז סָאװ ,"סעבָארּפ,

 ןַא ןעוועג ןענייז "סנעמַאזקע, יד .עיני רעד ןיא דילגטימ ַא ןרעוו

 טָאה טיליל ַאלַא ןוא -- עינוי רעד רַאפ עדנַאש ַא ןוא עגַארּפ עטקיטיײונָא

 "! ןייגכרוד טשינ "עיציזיווקניא , יד טָא לעװ ךיא ! ןיינ, :טגָאזעג

 רעד ןופ רעטלַאװרַאפ רעקירָאײגנַאל רעד ,ןיקסוג ןבואר ליפיוו

 ,ןָאט טשינרָאג טפרַאד ריא , :ןטעבעג טשינ ריא ייב ךיז טָאה עינוי ןרָאיטקַא

 עינוי רעד ןופ עניב רעקניניילק רעד ףיוא ןזיײװַאב זיולב ךיז טפרַאד ריא

 .ןבילבעג זיא ױזַא ןוא "ֵ! ןיינ, :טגָאזעג טָאה יז רעבָא ."ןרָאיטקַא יד רַאפ

 זיא םעד ןגעוו ,"ןימ, ןלַאטורב ַא ןופ ןעוועג ןענייז "סנעמַאזקע , יד זַא

 יד יײב ןעוועגייב ןענייז עכלעוו ,ןרָאיטקַא !טשינ עגַארפ ןייק רָאג

 טנעק ! רעמ ריא טפרַאד סָאװ ,ַאש .טעוועקידזיא טושּפ ךיז ןבָאה ,"סעבָארּפ,

 רעלטסניק רעסיורג רעד זַא ,ךַאז עכעלרעכעל רעמ ַא ןלעטשרַאפ ךיז ריא

 ריא טלָאוװ -- "עבָארּפ-עינוי, רעד ייב "ןלַאפעגכרוד , זיא ץרַאוװש סירָאמ

 יד זַא ,ןעזעגנייא עינוי ןרָאיטקַא יד טָאה טייצ רעד טימ ? טביולגעג סע ךיז

 עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא םעד טוט ץכעריפנייא עשיקעדזיא עקיזָאד

 ,םיובלטייט םהרבא ,לטסעמ בקעי יװ ,ןרָאיטקַא עקינייא .טשינ הבוט ןייק

 טָאה'מ ןוא גנולדנַאה רעד טָא טימ טמעשעג טושּפ ךיז ןבָאה ,ימע-ןב בקעי

 סע טָאה'מ ןוא -- ןרעוו טפַאשעגּפָא לָאז סָאד זַא םישעמ טעברַאעג

 ןעמונעגּפָארַא טָאה'מ יו וליפַא םעדכָאנ טָאה טיליל ַאלָא רעבָא .טפַאשעגּפָא

 ַא ןרעוו ןוא ןייגנײרַא טלָאוװעג טשינ ,"םויה-רדס, םענופ "סנעמַאזקע , יד

 ...ןענַאטשעגנָא טשינ ריא זיא סע .עינוי רעד ןופ דילגטימ

 לָאמַא רימ טָאה ,רעקיטירק-רעטַאעט רעטסואווַאב רעד ,ינודקומ .א .רד

 טגָאמרַאפ יז זַא ןזיוועג טָאה יז ,טיליל ַאלָא רַאפ ּפָאק ןיימ גיוב ךיא , :טגָאזעג
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 זיא טיליל ַאלָא ןגעוו סעומש רעד ,בגא *!ץלָאטש ַא ןוא רעטקַארַאכ

 ,שטיב ימַאימ ןיא גנוניואוו ס'ינודקומ .רד ןיא ייט לזעלג ַא ייב ןעמוקעגרָאפ

 טלעוו עטייווצ יד טניז ןרָאי עגנַאל ןיוש טניואוו טיליל ַאלַא ךיוא ואוו

 ײמרַא רענַאקירעמַא רעד ןיא טנידעג טָאה יז .טקידנעעג ךיז טָאה המחלמ

 הנותח ןוא ןַאמרעגנוי רעדירָאלּפ ַא טימ טנגעגַאב טַאהעג ךיז טָאה ןוא

 ימַאימ ןופ טייוו טשינ ,גנירּפס ימַאימ ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה ייז ,.טַאהעג

 ,םויה דע טניואוו יז ואוו ,שטיב

 יא טַאהעג טיליל ַאלַא ךיוא ןבעל ריא ןיא טָאה ,םדו רשב רעדעי יו

 רעטצעל רעד .קרָאי וינ ןיא ךָאנרעד עשרַאװ ןיא רעירפ -- ,דייל יא דיירפ

 ַא ,ןַאמ רעד :רעטסשיגַארט עמַאס רעד ןעוועג זיא ןבעל ריא ןיא ּפַאלק

 רעד וצ קעװַא ןוא ןענַאטשעגפיוא גָאט ןייא זיא ,רעשירפ ַא ,רעטנוזעג

 ןעמוקעג טשינ ןיוש רע זיא םײהַא רעבָא ,עיצקורטסנָאק-יוב ייב ,טעברַא

 ריא רַאפ זיא סָאד .ןרָאװעג טע'גרה'רעד טעברַא רעד ייב זיא רע -- קירוצ

 ,ּפַאלק רעטסקרַאטש רעד ןעוועג

 קרַאטש ,ןַאמ רענייש רעכיוה ַא ןעוועג זיא רע :טנעקעג םיא בָאה ךיא

 ןַא טכַארברַאפ ייז ייב לָאמַא בָאה ךיא .טעלטַא רע'תמא ןַא ,טיובעג

 ,ןבעל ןשידיא םענופ טייוו ןעוועג זיא רע שטָאכ ,"דנע-קיוו, ןטנַאסערעטניא

 ןליפעג עמערַאװ טימ שטנעמ רעלעדייא ןַא רוטַאנ רעד ןופ רעבָא ,טסירק ַא

 סָאד .ןָאטעג ייוו קרַאטש לַאפ רעקיזָאד רעד טָאה רימ .ןרעינַאמ ענייפ ןוא

 טיליל ַאלָא טימ טנגעגַאב ךיז ןבָאה ,ךיא ןוא על'הנח ,רימ סָאװ לָאמ עטצעל

 ַארָאד ,טניירפ עקיד'תופתושב ערעזנוא ןופ "לשעמרעק , ַא ייב ןעוועג זיא

 בילוצ טדערעגסיוא קרַאטש טלָאמעד וליפַא רימ טָאה ַאלַא .לעזיימ קרַאמ ןוא

 רעד טימ ךיז ןבָאה רימ רעבָא ,"טנעדיצניא, ןכעלדנעטשרַאפסימ ַא סעּפע

 ןרָאװעג ןענייז רימ ןוא ןטעבעגרעביא "קַאינַאק , ךעלזעלג רַאּפ ַא ןופ "ףליה,

 ,קירוצ טניירפ

 קרָאי וינ ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה יז :עגנַאל ַא זיא טפַאשטניירפ רעזנוא

 רעד ןופ סָאידוטס יד ןיא ןפערט טפָא ךיז ןגעלפ רימ ןוא ָאידַאר רעד ףיוא

 ענעדישרַאפ ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה ַאלַא ואוו ,"יד-יוו-יא-וילבָאד , עיצנַאטס

 "רעגניז רעניטסעלַאּפ רעד, :ןעמָאנ ןרעטנוא בָאה ךיא ןוא ןעמַארגָארּפ

 ןשינעגעגַאב יד .רעדיל עשידיא ןוא רעניטסעלַאּפ ךָאוװ ַא לָאמ יירד ןעגנוזעג

 ,גנוי ןעוועג זיא'מ :ןטנעמָאמ עקידיירפ ערעייז טַאהעג ןבָאה סָאידוטס יד ןיא

 ,ןײגנָא ױזַא קיביײא טעװ סע זַא ןזיוועגסיוא ךיז טָאה סע ;זעיציבמַא ,טנוזעג
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 עגנַאל ןסעזעג ,טפיטשעג ,טכַאלעג טָאה'מ ! רעגייז ןפיוא ןקוק רימ רעוו

 ! לכוק טימ עוװַאק ַא ,ןַאמרעה , :ןגעלָאק טימ "לַאיַאר , עפַאק ןיא ןץהעש

 יד *!ךעלצענרַאק עשינעמור רָאּפ ַא ,ןַאמרעה ! שטיוודנעס ַא ,ןַאמרעה

 טשינ ךַאז ןייק טימ ךיז טָאה'מ ,"םיַאטרעװָא; טעברַאעג ןבָאה ןטיטעּפַא

 טָאה'מ ,קיניײװ וצ לָאמעלַא ,ליפוצ ןעוועג טשינ זיא ךַאז םוש ןייק ,טנכערעג

 ןייק ןעוועג טשינ זיא סעיציבמַא עשירעלטסניק יד וצ ,ךָאנ ןוא ךָאנ טלָאװעג

 ...ץענערג

 ַאלֶַא רעוו טסואוועג ןבָאה ,דנַאל ןרעביא ןוא קרָאי וינ ןיא עלַא ,ָאי

 טשינ ןענייז סעסירטקַא עשידיא עטריטנַאלַאט עכלעזַא ךס ןייק .זיא טיליל

 ןוא ןרָאיטקַא עטריטנַאלַאט עסיורג ןעוועג סיוועג ןענייז סע .ןעוועג

 ,ענייא ;לעניגירַא סיואכרוד לייוו ,ענייא ! טיליל ַאלָא ןייא רֶעבָא ,סעסירטקַא

 טָאה יז לייוו ,ענייא ;ןכיילגרַאפ טנָאקעג טשינ ריא טימ ךיז טָאה רענייק לייוו

 ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,טנַאלַאט םעד ןוא עניב רעד ףיוא חוכ ַא טגָאמרַאפ

 ,ןןשטנעמ ןווָאסַאמ םעד יא טנעגילעטניא םעד יא טנַאּפשעג

 יז זיא עניב רעד ףיוא רעבָא ,סקואוו ןלעטימ ןופ ,עכיוה ןייק טשינ

 זיא סָאװ ,רוגיפ רעשיסַאלק ַא וצ ,טייקכיוה רעשיסַאלק ַא וצ ןסקַאוװע גסיוא

 טָאה יז .ןע'נח טנזיוט ןוא ץייר-ןעיורפ ךס ַא טימ טלַארטשַאב ןעוועג

 ריא זיא רעטַאעט זַא טליפעג טָאה ריא ;רעװ ןטלעז יוװ עניב יד טשרעהַאב

 ריא זיא דיל ַא ןעגניזסיוא רעדָא עלָאר ַא ןליּפשסיוא זַא ;טורב רעכעלגעט

 ךַאמ ַא ,לסקַא ןטימ קוצ ַא :ךס ןייק טפרַאדעג טשינ טָאה יז .ןבעל ןוא םעטָא

 ךיז רַאפ טָאה ריא ןוא ,יירד ַא ,געװַאב ַא ,גיוא ןטימ קנואוו ַא ,טנַאה רעד טימ

 ,ןױשרַאּפ ַא ןופ טערטרָאּפ ןקידלּפַאצ ַא ,טלַאטשעג עקידעבעל ַא ןעזעג

 -- טפַארק:סגנואיצוצ עקידלַאװג ַא טַאהעג ךיז ןיא טָאה טיליל ַאלָא

 ףיוא יז ןעז וצ ןגינעגרַאפ ַא ןעוועג זיא סע .ןבעל ןיא ןוא עניב רעד ףיוא

 ןוא ןדייר ,ןעגניירברַאפ ןוא ריא טימ ןציז וצ םענעגנָא טסכעה ןוא עניב רעד

 ,ןּפיל יד ףיוא טרָאװ ןקיטכיר ןטימ לָאמעלַא ,קיניזפרַאש ,גולק .ןסעומש

 טימ ,ןרוטלוק ייווצ טימ טכױהעגנָא ,ןסקָאוװרעד ,קנַאדעג ןקיד'לכש ןטימ

 ,סעניב עדייב ןופ ןעגנורַאפרעד טימ ,רעשיליוּפ רעד טימ ןוא רעשידיא רעד

 ןופ ןיז ןלופ ןיא שיטָאטש-סיורג ,עשידיא יד ךָאנרעד עשיליוּפ יד רעירפ

 ךָאד ןוא ,שיטַארקָאטסירַא ,ןרעינַאמ ענעגיוצרעד ענייפ טימ ,טרָאװ

 ןוא גנוטלַאה רערָאג ריא ןיא ןוא דייר עריא ןיא ךעלשטנעמ ,ךעלמיטסקלָאפ

 ףיוא סעסירטקַא יד ןשיוצ עכלעזַא ךס ןייק ןעוועג טשינ .גנוריפפיוא
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 ביל יז ןבָאה עלַא ,רערערַאפ ליפ טַאהעג יז טָאה רַאפרעד ,וינעווע דנַאקעס

 ,טפַאשלעזעג ןוא טפַאש'רבח ריא טכוזעג ןוא טַאהעג

 רעשידיא רעד ןעוו זַא ,רעכיז ןיב ךיא ,ןיינ ,רָאפ ךיז לעטש ךיא

 קרָאי וינ ןעוו ,ןעוועג זיא רע יו ַאזַא ןעוועג טציא טלָאװ ןזעוװ-רעטַאעט

 זיא טיליל ַאלַא ןעוו יו ,סרעטַאט עשידיא ןציירד טַאהעג טציא ךיוא טלַאװ

 רעד ףיוא טציא ךָאנ ןעוועג טמיטשַאב יז טלָאװ ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 טעװ סע זַא ,טלַאה ךיא .ץַאלּפ ןקיטכיוו ריא קירוצ ןעמונרַאפ טלָאוװ ןוא עניב

 ַא ,רעטַאעט ןשידיא ןפיוא העושי ַא ,גנובעלפיוא ןַא ןעמוק לָאמַא ךָאנ

 שידיא ןייז ןעק יו םורָאװ .רוטלוק רעשידיא רעצנַאג רעד ףיוא גנואיינַאב

 !? טרָאװ םענעגנוזעג ןוא ןטליּפשעג םעד ןָא ,קיזומ ןָא ,רעטַאעט ןָא ןבעל

 ןטליּפשעג-שידיא ַא ךָאנ ךיוא טציא ךָאנ ןעקנייב עקירעמַא ןיא ןדיא

 ךיא ;דיל ןשידיא םענעגנוזעג ַא ךָאנ ,גנולעטשרָאפ-רעטַאעט ַא ךַאנ ,טרָאװ

 ןיא סע ךיא עז טּפױהרעביא -- גנורַאפרעד רענעגייא ןיימ ןופ סע סייוו

 ןשידיא ןרַאפ ףמַאק רעד .ןבירשעג ןרעוו תורוש יד ואוו ,שטיב ימַאימ

 יד ןבעגפיוא טשינ רָאט'מ ;ןײגנָא זומ ,דיל ןשידיא ןרַאפ ,רעטַאעט

 עכלעזַא ןלָאז .ןליו רעד ,טסעמרַאפ רעד ןעמוק זומ סע ,ןעגנונעפָאה

 יד זַא ןזָאלרעד טשינ ןוא עציײלּפ ַא ןרַאּפשעטנוא טיליל ַאלָא יו ןטנַאלַאט

 ַא יו ןוא עבמַאד ַא יו ןעניד :טרעקרַאפ רָאנ ,רעסערג ןרעוו לָאז הדירי

 קיזומ עשידיא ,רעטַאעט שידיא ,ןבעל שידיא ןטײנַאב ַא רַאפ רעזייוו-טכיל

 ,רוטלוק עשידיא ןוא

 רעד ! סנטייוו רעד ןופ טשינ ייטש ? ץעגרע וטסיב ואוו ,טיליל ַאלַא ,ונַא

 זיא ןשטנעמ עטריטנַאלַאט רַאפ !ןבָאה ךיד ףרַאד רעטַאעט רעשידיא

 !טפַאשגנע רעטסערג רעד ןיא ןליפַא -- ץַאלּפ ָאד לָאמעלַא

 .י .נ ,1978 ,6 ילוי ,"טייהיירפ ןגרָאמ,
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 רעדיל-ָאטעג 5

 הכלמ ןופ טלעטשעגנעמַאװצ ,קיומ ןוא ןטסקעט)

 ?ריצ ןופ סעיצַארטסוליא .קעטַאלמ הנח ןוא בילטַאג

 ןופ ןבעגעגסױרַא .קעטַאלמ .י ןופ ריפנירַא .יקצעלַאװ

 .1968 ,קרָאירינ ןטייז 60 ,גניר רעטעברַא

 ַא זיא'ס .ָאטעג רעוװעשרַאװ רעד ןיא דנַאטשפיוא ןקיד'שפנירסומ ןופ

 ןקידעבעל םוש ןייק ןופ ןסעגרַאפ ןרעוו טשינ רָאט סָאװ גַאטרָאי

 ןעקניידעג גָאט-רָאי ןקיזָאד םעד ףרַאד ןעמ .טרפב ןדיא ןופ ןוא -- ןשטנעמ

 ,ןעק סָאװ רָאנ ,קירוצ רָאי 25 טימ ןעשעג זיא סָאװ םעד בילוצ זיולב טשינ

 ,רעטלדורדעצ ןוא טלעוו רעד ןופ טייקרעדורעצ רעקיטנייה רעד טול

 ,ןגרָאמרעביא ןוא ןגרָאמ ןעשעג ךיוא ,ּפעק-ןציּפש עשיקַאינַאמ

 רעד ןגעוו ןוא ןופ רוטַארעטיל-ןברוח ןוא -רעדיוש רערָאג רעד ןיא

 ,רעדיל ןימ םעד ןופ סעּפע ןעניפעג וצ רעווש זיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ

 רעשידיא רעד ןיא טניפעג ןעמ סָאװ ןעגנונעכייצרַאפ ןוא סעמעָאּפ

 טשינ ןענייז סָאװ ןעגנונעכייצרַאפ ןוא סעמעָאּפ ,רעדיל -- רוטַארעטיל

 רעסיה רעד ףיוא רָאנ ,לובמ ןרעטצניפ ןכָאנ טשרע ןרָאוװעג ןבירשעג

 .ןופ ןבָאה םינלזגידלַאװ יד ןוא טרעקַאלפעג ןבָאה ןרעייפ יד תעב ,טונימ

 ַא) ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז סָאװ רעדיל יד .ןסָאשעג ןסקיב-ןישַאמ ערעייז

 ענעדישרַאפ יד ןיא (ןשטנעמ-ןעּפ ןייק טשינ ןענייז םירבחמ ערעייז ןופ ךס

 שידיא ןייק לָאמנייק ןלעוו סָאװ ,ןעגנופַאש רָאפ ךיז טימ ןלעטש ,סָאטעג

 עקיטולב יד ןיא ןענָאמרעד קיביײא זנוא ןלעוו ייז .ןקורט ןזָאל טשינ גיוא

 ןבָאה ,טלעוו רעד ןופ "ןשטנעמרעביא , יד ,"קלָאפ לערוטלוק, ַא ןעוו ,געט

 יד ,םירג םעד ןעמונעגּפָארַא טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןלעה ןטימ ןיא

 ןייז ןיא ךיז טָאה ףוצרּפ-רעדרעמ רע'תמא רעד ןוא ,םינּפ םענופ עקנימש

 זומ ךיא ןוא ."טייל רַאפ ןוא טָאג, רַאפ טקעדעגפיוא טײקמַאזיורג רעלופ

 ליוו סע רעוו .םינַאניס ַא רימ ייב ןענייז דנַאלשטייד ןוא רעלטיה זַא ,ןגָאז

 רעשי'נלזג רעד ןופ רעלעק ןרעטצניפ םעד טשינ טעז ,דיישרעטנוא ןַא ןכַאמ

 | .המשנ רעשישטייד

 יד ןגעוו ןביירש וצ ןעוועג רעווש לָאמעלַא זיא רימ ! רעדיל-ָאטעג

 גָאט-רָאי ןט25 םעד טנכיײצעגּפָא טלעוו עשידיא יד טָאה קירוצ גנַאל טי ו
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 רימ זיא ױזַא טקנוּפ .ללכב ץיזעָאּפ ןגעוו יו ,רעדיל-ָאטעג עטמַאזעג יילרע'כ

 יו ,רעדיל עקיזָאד יד וצ םינוגינ יד ןגעוו ןביירש וצ ןעמוקעגנָא רעווש ךיוא

 רעקיטכיר רעד טלעפעגסיוא לָאמעלַא רימ טָאה סע .ללכב קיזומ ןגעוו

 ,קיזומ רעדָא ץיזעָאּפ רַאפ ןָאט-רעמַאק ןכעלנייוועג םעד לייוו ,ןָאט-רעמַאק

 ןוא ןטסקעט יד ףיוא טשינ -- ןדנעוונָא טשינ ןעק ןעמ ןוא טשינ ןעמ רָאט

 ףרַאד גנַאגוצ רעד .ןרָאװעג ןּפַאשעג ייז וצ ןענייז סָאװ םינוגינ יד ףיוא טשינ

 ןיא ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא ןענייז עכלעוו ,"םיטויּפ , עסיוועג וצ יוװ ןייז

 ןעמָארגָאּפ ,םילובלב-טולב ,תושיגנ ,תופידר ,תוריזג יילרע'כ טימ תוכייש

 ןענייז ןוא ןרָאװעג טסַאפרַאפ רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא ןדיא ףיוא

 ןגעוו זיא סָאד .תוניק ,םירודיס ,םירוזחמ ,תוחילס ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנײרַא

 -- "ןובשחו-ןיד , ַא ןבעגּפָא ךיוא ךיז ןעמ ףרַאד םינוגינ יד ןגעוו .ןטסקעט יד

 ןעגניז ןלעטשקעװַא טשינ ךיז ןעמ ןעק ןענערב ןרעייפ יד ןעוו :ךעלמענ

 עטסַאּפעגוצ-קיטכיר רעדָא עלעניגירַא ןופ ןטכַארט ,"סעדַאנערעס,

 רעד רעטנוא טמוק סע סָאװ ,ךיז טזָאל סע סָאװ טּפַאכ ןעמ רָאנ ,סעידָאלעמ

 ...רעיוא ןיא טגנילק סע סָאװ ,ליומ ןיא ןיירַא טלַאפ סע סָאװ ,טנַאה

 סָאװ ,רעדילדָאטעג 25 טימ עלעכיב קיטכיצ ןיילק ַא רימ רַאפ טגיל סע

 םענופ גָאטרָאי ןט25 םוצ טָאה גניר-רעטעברַא ןופ טעטימָאק-גנודליב רעד

 ןבעגעגסױרַא ָאטעג רעוװעשרַאװ רעד ןיא דנַאטשפיוא ןקיד'שפנ-רסומ

 ןוא בילטָאג הכלמ ןופ טלעטשעגנעמַאזצ ,קיזומ רעד ןוא ןטסקעט יד ץוחַא

 ענעטַארעג ךיוא גנולמַאז עקיטכיצ יד טגָאמרַאפ ,קעטָאלמ הנח

 ַא סיוועג טמוק .עיצַארעטילסנַארט ןוא ,יקצעלַאװ לריצ ןופ סעיצַארטסוליא

 תמאב םעד לעיצעּפס ןוא ,גניר-רעטעברַא ןופ טעטימָאק-גנודליב םעד קנַאד

 ,קעטָאלמ ףסוי ,גניר-רעטעברַא ןופ רָאטקעריד-גנודליב ןשיגרענע

 ,ז רעטכיד ןטסואווַאב םענופ "שידק , ,רעדיל ייווצ יד ןופ םַאנסיוא ןטימ

 יד ןופ םענייא וצ ןביוהרעד טציא זיב ךיז טָאה סָאװ ,שטיווָאלַאגעס

 ןוא ,ןברוח ןשידיא ןטירד ןסיורג םעד רעביא םיננוקמ עשידיא עטסקידנריר

 ןוא עטסלעניגירָא יד ןופ רענייא זיא רעכלעוו ,זירד עקיש ןופ "רַאי יבַאב ,

 רעדיל עלַא ןענייז ,דנַאלסור ןקיטנייה ןיא רעטכיד עשידיא עטסקידוועגניז

 ענעדישרַאפ יד ןיא ןרָאוװעג ןבירשעג סיואכרוד גנולמַאז רעד טָא ןופ

 ןוא געט יד ןיא ,קָאטסילַאיב ,ענליוו ,שזדָאל ,עשרַאװ ןופ סָאטעג עשידיא

 ןעגנָאהעג שממ ןענייז סנבעל עשידיא ןעוו ,ןטכַאנרַאפ ןוא ןגָאטרַאפ ,טכענ

 ,רָאה ַא ףיוא
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 דיל ןדעי ןופ סױרַא ןעגנילק טייקידנכערב:ץרַאה ןוא טייקידנריר

 -המשנ ,"רוזחמ, רעקיטש זיא'ס ;עיזעָאּפ יו רעמ ךס ַא זיא'ס .רעדנוזַאב

 -ייגסיוא ןוא שינעמעלק ןופ ;שינעצכעל ןוא דחּפ ןופ שימעג ַא -- ןסָאגסיוא

 .סיוא ןוא ןשינעמוטש ןופ ;ןעגנונָאמ ןוא ןשינעגערפ ןופ ;טייקידנע

 ,טכיל ףיוא ןעגנונעפָאה ענעטלַאהַאב ןוא טסעטָאּפ ןרעטיב ןופ ;ןשינעיירש

 ןטימ רענייא ןשינעילוט ןוא ןשינעעזנייא ןופ ;זיילסיוא ןוא טייהיירפ

 ןרעטצניפ ןקידנעלגנַאר ןקיבלעז ןטימ ךיז ןלייט ןקידיהרצ-תע ןופ ;ןרעדנַא

 -פיוא שינ'לזג טָאה ,ורכזו ומש חמי ,שטייד רעשי"רזכא רעד סָאװ ,לרוג

 .ּפָאק ןשידיא םעד רעביא טליּפשעג

 דיל סיָאדיורב לאירתכ ןופ תורוש עטשרע יד טימ ךיז טפעהַאב ריא ןעוו

 ךיז טביוה רע יוװ ,ןוגינ םעד ןעגניז ךיוא וצרעד ךָאנ טנעק ריא ןוא ,"ַאטעג,

 :ןָא

 טנעוו יד ייב ןעייטש רימ,
 ,עטמעלקרַאפ טימ רעצרעה טימ

 טנעה עטזָאלעגּפָארַא טימ

 - ,עברעוו רעקידנענייוו ַא ייב יו

 ןרעטצניפ םעד ,דחּפ ןסיורג םעד ,לַאטנעמָאמ עקַאט ,ףכית ריא טליפרעד

 ןבָאה סָאטעג יד ןיא ןדיא סָאו ,רעצ ןפיט ןכעלדנעמוא ןוא ליורג

 | .טבעלעגכרוד

 יד על'הקנבר, דיל ס'נַאלּפַאק חסּפ ףיוא ןָא ךיז טגָאלש ריא זַא רעדָא

 :ןוגינ םעד ףיוא ייס ןוא טסקעט ןפיוא ייס ,"עקיד'תבש

 עקיד'תבש יד על'הקבר,

 ,קירבַאפ ןיא טעברַא

 ,םעדָאפ ַא וצ םעדָאפ ַא טיירד

 ,קירטש ַא ףיונוצ טכעלפ

 ,ערעטצניפ ָאטעג יד ,יוא

 ,גנַאל וצ ןיוש טרעיוד

 טמעלקרַאפ ױזַא ץרַאה סָאד ןוא
 ."גנַאב יױזַא ריא טוט

 עסיורג ,עטיירב יד -- טלעוו יד ןעוועג זיא ואוװַא :עגַארפ יד ךיילג טמוק

 עקידרעמָאי יד וצ ,ןעיירשעג ייוו ערעטיב יד וצ ןָאטעג יז טָאה סָאװ ? טלעוו

 ,רעכעל ןוא ןטלַאּפש ךרוד ,זגעוו ענעדישרַאפ ךרוד ןענייז סָאװ ,ןענייוועג
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 "ץרעטצניפ ָאטעג יד ,יוא , יד טָאה רַאפרעד ! טשינרָאג ? ריא וצ ןעגנַאגרעד

 ןוא ביוט ןעוועג ריא וצ זיא טלעוו "ענייש , יד לייוו ;גנַאל ױזַא טרעיודעג

 ...םוטש

 ךיוא ןסירעגטימ המשנ רעייא ןוא ןכָארבעצ ץרַאה רעייא טרעוו ױזַא ןוא

 ס'ָאדיורב לאירתכ :יוו ,גנולמַאז רעטנַאמרעד רעד ןיא רעדיל ערעדנַא יד ןופ

 והיעשי :"למיה רעד זיא סָאװרַאפ , ס'ניקסעּפָא .ל ;"? ןייז ױזַא סע ףרַאד יצ,

 יכדרמ ;"עשרַאװ, ס'יקסניגרעשטַאק .ש ;"ךעלעגייא יד וצ ךַאמ , ס'לגיּפש

 האל ןוא ,"לָאמנייק טשינ גָאז , ס'קילג שריה ;"ןוחטב ןופ ןטונימ , ס'גיטריבעג

 ןלעוו רעדיל עקיזָאד יד ;"ןגייווצ יד ףיוא ןעלגייפ ןעלמערד , ס'יקצינדור

 | .תורודל זנוא רַאפ ןענווַאד

 יד ןופ ענייא זיא "ןגייווצ יד ףיוא ןעלגייפ ןעלמערד , ס'יקצינדור האל

 דיל םוצ קיזומ יד ןוא ,גנולמַאז רעצנַאג רעד ןיא רעדיל-ַאטעג עטסקידלּפַאצ

 ,גנולמַאז רערָאג רעד ןיא סעיזָאּפמָאק עטסנייפ יד ןופ ענייא זיולב טשינ זיא

 -- לַאוװוק ןשידיא ןטסנייר עמַאס ןופ הניגנ עשידיא עקיד'תמא ךיוא רָאנ

 ייווצ ןענייז סָאוװ ,גנולמַאז רעד ןופ סרעלעטשפיונוצ ייווצ יד רעמ טשינ

 רעד טָאה ןוגינ םעד זַא ,ןסיוו טפרַאדעג ןוא טגעמעג ןבָאה ,סנירערעל-קיזומ

 טסַאפרַאפ לעניגירָא יקסלָאּפמַאי בייל רָאטיזַאּפמָאק רעשידיא רעלופטנַאלַאט

 רָאי עכעלטע ,"ָאטשינ בוטש ןיא טיורב ןייק זיא'ס , דיל ס'קירַאכ יזיא וצ

 ןוגינ םעד טָאה ָאטעג רעד ןיא רעצעמע .גירק-טלעוו ןטייווצ ןרַאפ

 דיל ןייא ןופ ןוגינ ַא ןריטּפָאדַא טשינ רָאט ןעמ זַא ,טשינ ךיא גָאז .טריּפָאדַא

 עלענַאיסעּפָארּפ ,ןרעוו ףרַאד סָאד רעבָא ,ןטייווצ ַא וצ ןסַאּפוצ םיא ןוא

 ץ'בושח ייווצ יד ןופ בוח רעד ןעוועג זיא סע .ןסיוו סע ןפרַאד רעקיזומ

 ןכַאמ וצ ,םינינע עכלעזַא ןיא טנווַאהַאב ןייז ןפרַאד סָאװ ,סנירערעל-קיזומ

 ,גנוקרעמַאב ַא םעד ןגעוו

 ,יקסלָאּפמַאי .ל רָאטיזָאּפמָאק םענעעזעגנָא וטנַאמרעד ןיוש םעד ץוחַא

 ,רעניוו ןָאעל ,ןַאמלעגייב דוד סרָאטיזָאּפמָאק יד טנַאקַאב ךיוא רימ ןענייז

 יכדרמ רָאטיזָאּפמָאק-סקלָאפ ןוא רעטכיד-סקלָאפ רעד ןוא ,ַאקסרַאיָאב הקבר

 טנָאמרעד ןפרַאד ייז רעבָא ,דמערפ רימ ןענייז ןעמענ ערעדנַא יד .קיטריבעג

 לקנַאי ,יקסווָאקלָאװ קעלַא ,יקסמירק לקנַאי ,רעלסקעוו .מ :ןרעו

 .ןיבור עיסַאב ,ָאנדורב .א ,יקסנַאיּפורט

 דיל ס'זירד עקיש ףיוא ייס ןלעטשּפָא רעגנעל סָאוװטע ָאד ךיז לעוװ ךיא

 ,בגַא .טסקעט ןקיזָאד םוצ קיזומ סַאקסרַאיַאב הקבר ףיוא ייס ןוא ,"רַאי יבַאב,
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 ןיא ןברָאטשעג קירוצ גנַאל טשינ ָאד ,רעדייל ,זיא עקרַאטיזַָאּפמָאק יד

 .עװקסָאמ

 יבַאב , דיל ןייז ןיא זירד עקיש רעטכיד רעד טָאה ,גנוניימ ןיימ טיול

 עמַאמ עשידיא רעטקָאטיײװעצ ַא ןופ ןגיוא עטנייווע גסיוא יד ךרוד -- "רַאי

 סָאװ ,לָאטרעמַָאי ןסיורג םעד ףיוא ץרַאה םענעסירעצ ַא טימ טמוק סָאװ

 עריא ןופ ךעלעדנייב יד ןכוז ,וועיק רעטניה ,"רַאי יבַאב , ןעמָאנ םעד טגָארט

 ןקיזיר םעד ןשיווצ ,על'המלש ןוא עלעקנַאי ,ךעלגניא ייווצ ,רעדניק ייווצ

 ,רענעמ ,ןדיא טנזיוט טרעדנוה וצ טנעַאנ ןטלַאהַאב ןגיל סע ואוו רבק-זסַאמ

 ןוא רעטסעווש ,סעבַאב ןוא סעדייז ,סעמַאמ ןוא סעטַאט ,רעדניק ,ןעיורפ

 יד עכלעוו ,תוחּפשמ עשידיא עצנַאג ,סעמומ ןוא סרעטעפ ,רעדירב

 :סױרַא עשיניַארקוא עשירעדרעמ ערעייז טימ ןעמַאזוצ םיחצור עשישטייד

 ,רעקרַאטש ךס ַא ,ךס ַא -- טכַארבעגמוא קיד'תוירזכא ןבָאה סרעפלעה

 עשידיא עסיורג יד טכַארבעגסױרַא רעקידנריר ןוא רעפיט ,רעפרַאש

 ןטימ דיל םענערַאוװעג:טמירַאב ןייז ןיא ָאקנעשוטוועי רעדייא ,עידעגַארט

 עקיזָאד סָאד ןעגניז וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ לָאמ ליפיוו .ןעמָאנ ןקיבלעז

 ,טייקליטש ַא טימ רעקידנגייווש ַא ןציז םלוע רעד קידנעטש טביילב ,דיל

 ,ןטנעמסידָאלּפַא יד ןעמוק טשרע ךָאנרעד .דחּפ ַא ןָא רימ ףיוא טפרַאװ סָאװ

 ַאזַא ךָאנ .ןרעוו ןדימעגסיוא טפרַאדעג ,ךימ טגערפ ןעמ ןעוו ,ןטלָאװ סָאװ

 ...ןרידָאלּפַא טשינ ןעמ רָאט ,"םימחר אלמ לידא; ןַא ךָאנ יו ,דיל

 טימ רָאנ ,קיזומ סַאקסרַאיָאב הקבר טימ טשינ "רַאי יבַאב, גניז ךיא ,תמא

 ,ָאריּפַאש ףסוי ןעמָאנ ןטימ דיא ַא ןופ טריטּפָאדַא בָאה ךיא סָאװ ,ןוגינ ַא

 ןוא טסוג ןיימ טיול זיא סָאו ,רעקיזומ רעלענַאיסעּפָארּפ ןייק טשינ

 ןטימ עיציזָאּפמָאק עשידיא ענעטָארעג רעמ-ליפ ַא תוניבמ רעשילַאקיזומ

 | .עשידיא ףיוא ּפָארט

 טעטימָאק-גנודליב רעד :לקיטרַא ןיימ ןופ בױהנָא םוצ קירוצ םוק ךיא

 עקיזָאד יד ןבעגסױרַא רַאפ ביל ךס ַא טנידרַאפ גניר-רעטעברַא ןופ

 ,קעטָאלמ הנח ןוא בילטָאג הכלמ ,סנירערעל:קיזומ ייווצ יד ןוא .גנולמַאז

 רעלעיצעּפס ַא טמוק ,יקצעלַאוװ לריצ ןירָאטַארטסוליא רעד טימ ןעמַאזוצ

 ,גנולמַאז-רעדיל עשידיא עקיטכיצ יד:טָא ןטיירגוצ רַאפ ,ןעמולב-טעקוב

 .י .1 ,1968 ,.טקָא ,"רוטלוק עשידיא,
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 ַאיקנַארַאּב ןטנעמָאמ

 ןופ טָאטש-טּפיױה יד ,סַאקַארַאק ןופ סױרַא טילפ ןַאלּפָארע רעד .גנַאל

 רעדייא ןוא ָאבײקַארַאמ ןיא ּפָא לייוו ַא ףיוא ךיז טלעטש ,אלעוזענעוו

 ,ַאיקנַארַאב ןיא -- ַאיבמָאלַאק ןיא ןיוש ריא טייז םורַא ךיז טקוק ריא

 ךיא יו טקנוּפ ,טסואוועג טשינ ךיא בָאה טָאטש ַא רַאפ זיא סָאד סָאװ

 ,ןילעדעמ ,ילַאק :יוװ ַאיבמָאלַאק ןיא טעטש עכלעזַא ןופ טרעהעג טשינ בָאה

 רעדעי טָאה סיוועג .ַאטוקוק ,ןַאיַאּפָאּפ ,ַאריערעפ ,ַאינעמרַא ,ַאנעכַאטרַאק

 -- רעבָא ,ַאיבמָאלָאק ןופ טָאטש טּפיױה יד ,ַאטַאגָאב ןופ טרעהעג רענייא

 :ןעמ טביירש ןביירש סָאװ ,ַאיקנַארַאב ןופ טרעהעג טָאה רעוו ? ַאיקנַארַאב

 ץלַא סע ןעמ ןעק עיפַארגָאעג טנרעלעג ןיוש טָאה'מ זַא ןוא ? ַאליקנַארַאב

 | ? ןעקניידעג

 ןַא ַאיקנַארַאב טמענרַאפ ,קלָאפ רענַאיבמַאלַאק םענופ רעבָא ןבעל םעניא

 ןיא טעטש עסיורג רַאּפ יד ןופ ענייא יז זיא סנטשרע .ץַאלּפ םענעעזעגנָא

 ןפיש ןָא ןעמוק סע ואוו ,ןפַאה ןקיטכיוו ַא יז טגָאמרַאפ סנטייווצ ,ַאיבמָאלָאק

 ַא טרָאד ןעניואו -- סנטירד ןוא ,ןרישזַאסַאּפ ,תורוחס ײלרעלַא טימ

 .ַאיבמָאלָאק ןיא ךיז ןעניפעג סָאװ ןדיא טנזיוט ןצפופ יד ןופ ןדיא עלעפייה

 ןענייז ןסַאג עלַא .גָאטימ וצ טקנוּפ ַאיקנַארַאב ןייק ןעמוקעגנָא ןיב ךיא

 יד ,ןקירבַאפ יד ,קנעב יד ,ןטפעשעג יד .ןעוועג קידייל ךעלבעטשכוב

 .רעסעלש ןביז ףיוא ןסָאלשרַאפ ןוא טקַאהרַאפ ןעוועג זיא ץלַא -- סעסיפָא

 טנעקעג םיוק בָאה'כ .גָאטימ ןסע םייב ןעוועג ןעמונרַאפ זיא םלוע רעד

 ןיב ךיא ואוו ,ָאדַארּפ-לעד לעטָאה ןופ ןַארָאטסער םעניא ץַאלּפ ַא ןגירק

 קינייוװניא רעבָא ,ךעלגערטרעדמוא ןעוועג זיא ןסיורד ןיא ץיה יד .ןרָאפרַאפ

 ןסע סָאד טרָאד טָאה רַאפרעד .היחמ ַא ליק ןעוועג זיא ןַארָאטסער ןיא

 רעד ןעוועג זיא ,וינעמ רעד ףיוא עטסעב סָאד .תורּפכ ףיוא טגיוטעג

 רעמ ןעקנורטעג בָאה ךיא ןוא טשרָאדעג קרַאטש ךימ טָאה סע .ריב רעטלַאק

 ,טנעקעג בָאה ךיא יו

 ןרעביא עניבוד ַא טימ יוו רימ טָאה סָאװ ,ץיה רעקיד'הפרש רעד ץוחַא

 ןפיוא ןַאלּפָארע ןופ ןײגסױרַא םייב ןײרַא םינּפ ןיא ץעז ַא טגנַאלרעד ּפָאק

 ,ןּפַאכ טנעקעג טשינ םעטָא םעד שזַא בָאה ךיא זַא ,דלעפ-טפול רעקינַארַאב

 טשינ טמענ ןַאלּפָארע ןטימ ַאיבמָאלָאק ןייק ַאלעוזענעװ ןופ עזייר י ךד
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 ןעוועג זיא שיט םוצ טגנַאלרעד ןַארָאטסער ןיא טָאה'מ סָאוװ זיא

 ןקיבלעז םעד טַאהעג ַאלעוזענעוו ןיא בָאה'כ .סטעפ ןיא טקייוועגסיוא

 גנידצלַא סָאװ םעד רעסיוא .טגיוטעג טשינ טָאה סע -- ןסע ןטימ םעלבָארּפ

 ,ןצלַאזעג וצ רעדָא וצרעד ךָאנ ןעמ טכָאק ,סטעפ ןיא טכַאקעג טרָאד טרעוו

 בָאה'כ :ןלַאפרַאפ רעבָא .ביל טשינ ןכַאז עדייב בָאה ךיא ןוא -- סיז וצ רעדָא

 ,טַאהעג טשינ הרירב רעדנַא ןייק בָאה ךיא לייוו ,ןסע טזומעג

 וצ ןעניואוועגוצ ךיז רענַאקירעמַא ןַא רַאפ גנירג טשינ זיא'ס ,ָאי

 , ... ןיב ךיא יוו "ןױשרַאּפ , ןוויטעסנעס ַאזַא רַאפ טרפב -- םילכאמ עדמערפ

 רעבָא רעווש רעייז עקַאט זיא'ס .רּפכמ ץלַא ףיוא זיא ןרָאפמורַא סָאד רעבָא

 עניימ ןוא ןפָא ןייז ןלעוװ ןגיוא עניימ ןמז-לכ ןוא .טנַאסערעטניא קרַאטש

 לָאמנייק ןגינעגרַאפ םעד טָא ךיא לעװ ,ןזָאלרַאפ טשינ ךימ ןלעוו תוחוכ

 ,דנַאל םענעי ןיא טָא ,דנַאל םעד ןיא טָא לָאמעלַא ןייז סָאד .ןבעגפיוא טשינ

 ,םיגהנמ ,ןרעינַאמ ,ןצכעריפ עיינ ,רע'מינּפ עיינ טימ ,ןשטנעמ עיינ ןשיווצ

 ַא ןעמ טדייל ,ונ .טלעוו רעד ןיא ןיטלעגה-לכ טרעוו זיא ,סעיצַאטסעפינַאמ

 ! יַאדכ רעבָא זיא'ס ? סָאװ ןיא -- לסיב

 רעדָא ,ַאלעוזענעװ יוו טקנוּפ ,עקירעמַא-ןייטַאל זיא ַאיבמָאלָאק ,עז טָא

 ,ַאמַאנַאּפ ,ַאקירַאטסָאק ,ורעּפ ,יַאוװגורוא ,ַאניטנעגרַא ,ליזַארב ,עקיסקעמ

 -ןײטַאל רעדעי ןוא ,שרעדנַא דנַאל רעדעי זיא ךָאד -- ַאלַאמעטַאװג

 ןטימ ,שינַאּפש ייז ןדייר עלַא .טלעוו ערעדנוזַאב ַא זיא קלָאפ רענַאקירעמַא

 טדער'מ ואוו ,ןעלזניא ןוא רעדנעל רענַאקירעמַא-ןײטַאל רָאּפ ַא ןופ םַאנסיוא

 ןוא .טייקשרעדנַא יד ןָא שממ טנעה יד טימ טסּפַאט רעבָא ,שיזעגוטרָאּפ

 רעגיינ ןקיד'רדסכ םעד סױרַא רימ ןיא טפור סָאװ ,טייקשרעדנַא יד טָא זיא'ס

 ,לָאמַאכָאנ ןוא לָאמַאכָאנ -- ןעילפ וצ ןוא ןרָאפ וצ

 רעקרַאי-וינ יד ןָא טשינ קוק ךיא זַא טרעוו רימ ייב זיא לפיוו טנייה

 ,ןגָאגַאמעד ,ןרַאטערקעס עקיבייא ,סרעציזרָאפ עקידנעטש יד ןופ "רע'מינּפ,

 סעּפע טשינ ןעניימ ןוא "םזילַאעדיא , ןופ ןדער סָאװ ,ךעלרָאטַאטקיד עניילק

 ,ךעלקינייא ,רעדניק ערעייז רַאפ ,ךיז רַאפ טכַאמ -- טכַאמ יוװ ,שרעדנַא

 ץשידיא יד ןופ סעסיפָא יד ןָא ןּפָאטש ייז עכלעוו טימ ,עטבילעג ןוא םיבורק

 יז עכלעוו רעביא ןעגנוגעוװַאב ןוא סעיצוטיטסניא ,סעיצַאזינַאגרָא

 טרעוו ךָאד זיא ןײלַא סָאד -- עקירעמַא רעזנוא ןיא ןעווקסיײבעלַאב

 ! ןענָאילימ

 .ַאיקנַארַאב ןיא ךיז ןעניפעג סע ןדיא לפיוו ךעלטקניּפ טשינ סייוו ךיא
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 טנעקעג טשינ ןטרָאד ךיא בָאה ןטרעצנָאק ייווצ יו רעמ זַא רָאנ סייוו ךיא

 עשידיא עלַא -- ַאיקנַארַאב ןופ ןדיא עלַא זַא ןסייהעג טָאה סע לייוו ,ןבעג

 טשינ ךיז ךיא בָאה ,םעד ץוח .ןעגניז טרעהעג ךימ ןיוש ןבָאה -- !ןדיא

 יוװ ,ןעגניירברַאפ ,ןבעל ייז יוו םעד ףיוא רָאנ ,לָאצ רעייז ףיוא טגערפעגכָאנ

 רעשידיא טימ ,טייקשידיא טימ ייז ייב טלַאה סע יוװ ,הסנרּפ ןיא ייז טייג סע

 ,טפנוקוצ יד סיוא ייז ייב טעז סע יוװ ןוא ,ןושל שידיא ,גנואיצרעד ,רוטלוק

 ןעמ ןעק -- הסנרּפ ןופ םַאנסױא רעד טימ -- סעגַארפ עלַא יד טָא

 יד ןברוח ַא רַאפ סָאװ ,ְךַא :ץַאז םענייא םעד טָא טימ זיולב ןרעפטנערַאפ

 טשינ ךיא ליו רעמ !ןדיא ףיוא טכַארבעג ןבָאה תומחלמ-טלעוו ייווצ

 ...ןדייר

 םעד ,ַאיקנַארַאב זיולב טשינ זיא'ס לייוו ,רַאפרעד ןדייר טשינ ליוו ךיא

 -- עקירעמַא-ןיײטַאל ץנַאג ןופ םיבושי עשידיא יד ךיוא ןבָאה םינּפ ןקיבלעז

 ,ןטַאטש יד ןיא ןבעל שידיא רעזנוא ךיוא טייג םיכרד עקיבלעז יד ףיוא ןוא

 ביוא ,שרעדנַא רעדָא רעסעב זיא זנוא ייב זַא ןדערנייא טשינ רענייק ךיז לָאז

 ,קרָאי-וינ ןיא -- לייוורעד -- שרעדנַא ןוא רעסעב לסיב ַא זנוא ייב זיא'ס

 ייב ץניווָארּפ רעד ףיוא שרעדנַא טשינ ןוא רעסעב טשינ רעכיז רעבָא זיא

 ןוא ,ַאיבמַָאלָאק ןיא ,ַאיקנַארַאב ןשיווצ קוליח רעּפַאנק ַא ָאד זיא'ס .זנוא

 -ַאטסָאק ןיא ,עזָאכ-ןַאס ןשיווצ רעדָא ,ןטַאטש יד ןיא ,יסענעט ןיא ,סיפמעמ

 ןוא ,ליזַארב ןיא ,םעליב ןשיווצ ,ָאקיסקעמ ןיא ,ַארַאכַאלעדַאוװג יצ ,ַאקיר

 סָאװ ,םינּפ רעקיבלעז רעד םוטעמוא זיא'ס .ַאלעוזענעװ ןיא ,ָאבײקַארַאמ

 זיא סָאד -- ןעזסיוא ןשידיא ןייז ןרָאלרַאפ טפלעה עטוג ַא ןיוש טָאה

 . ..רָאלק

 ךיז טָאה ,ַאיקנַארַאב ןופ ןרָאפקעװַא ןיימ ךָאנ טימעג רערעווש ןיימ

 יד ןופ ענייא עכ'ריע עקיזָאד יד זיא ,סנטשרע :ןלַאוװק ייווצ ןופ ןעמונעג

 ךָאנ .המימח  ַאזַא ןגָארטרעבירַא ןענעק ףרַאד'מ ,ַאיבמָאלָאק ןיא עטסייה

 ןייק טשינ ךיוא זיא סָאװ ,ַאלעוזענעװ ןיא .ָאבײקַארַאמ רֶעדָא ,סעקַארַאק

 ןופ הביס רעקיבלעז רעד בילוצ תמחמ ,המימח תוכליה ןיא עלעביז עּפיש

 לעיצעּפס ,ַאיקנַארַאב ןייק ןײרַא טלַאפ'מ זַא ,רָאטַאװקע םוצ טייקטנעָאנ ריא

 םיא גנולצולּפ ןוא ןעמונעג םענייא טלָאוװ'מ יוו זיא ,ילוי שדוח ןיא רךָאנ

 ןיא לָאמנייק ןיב ךיא ,תמא .ןיירַא םונהיג ןיא ןדע-ןג ןופ ןפרָאװעגנײרַא

 ןעמ טקעל קינַאה ןייק זַא רָאפ ךיז לעטש ךיא רעבָא ,ןעוועג טשינ םונהיג

 עיורג יד טקריוועג קרַאטש רימ ףיוא טָאה ,סנטייווצ .טשינ ןטרָאד
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 טצנַאטעג דליוו רימ טָאה סָאװ ,ןבעל ןשידיא ןקיטרָא םענופ טײקידעכַאװ

 ,..ןײרַא ןגיוא יד ןיא

 סע בָאה ךיא יוװ ,סע ןליפ ןדיא עקיטרָאד יד ביוא טשינ סייוו ךיא

 .טשינ סע ןליפ ייז ביוא טשינ תונעט ןייק ייז וצ בָאה ךיא ןוא -- טליפעג

 ןופ ןדיא עלעפייה םעניילק םוצ ןבָאה ךיא ןעק תונעט ַא רַאפ סָאװ לייוו

 ןיא זנוא ייב טָאטש ַאזַא טמענ זַא ,ַאיבמָאלָאק ןטייוו ןיא ץעגרע ,ַָאיקנַארַאב

 גנורעקלעפַאב עשידיא ַא טגָאמרַאפ סָאװ ,יקָאוװלימ יו ,לשמל ,עקירעמַא

 ןָא קרָאי-וינ ןופ ןיהַא ןעמוק ןעגנוטייצ עשידיא ןוא טנזיוט 25 ןוא 20 ןשיווצ

 טָאה'ס ואוו ,טָאטש עקיזָאד יד ! "ןסטרעוורַאפ , 100 ןוא "ןגָאט , 75 :לכה-ךסב

 רעכעלנע ןַא טימ טעטש ערעדנַא ךס ַא יו ,זיא ,ןבעל שידיא ַא טילבעג לָאמַא

 ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ,עקירעמַא רעזנוא ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיא

 .רעמ טשינ ןוא '"ןדנָאֿפ, ײלרעלַא ןעלמַאז וצ ףיוא ,"טָאטש-עקשוּפ,

 -לדער , ןברַאּפה-לכמ ײלרעלַא יד ןענייז םעד ןיא קידלוש זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ,זנוא וצ ייוו ,ערעזנוא "םיגיהנמ ,, עטלייוורעד-טסבלעז יד ,ערעזנוא "רעריפ

 -ַא-רַאפ רעד יוװ ,ןָא טייג ןבעל ןשידיא םענופ טייז עלערוטלוק יד ןעמעוו

 ...יינש רעקירָאי

 יו ןה ,רעגניז-טרעצנָאק ַא יו ןה גלָאפרעד םענעגייא ןיימ טימ ןעמַאזוצ

 שידיא ןייש ַא ןעניפעג ןוא ןעז םוטעמוא ךיוא ךיא ליוו ,רעביירש ַא ןוא ןזח ַא

 ,עיצידַארט ןוא בוט-םוי ןופ ,רוטלוק ןוא טסייג ןשידיא ןופ ןבעל ַא -- ןבעל

 סע ןבָאה רימ יוװ ,גנוביוהרעד ןוא טייקנייפ ןופ ,ץרא-ךרד ןוא גנואיצַאב ןופ

 ןוא חרזמ ןיא ןענופעג ןוא ןעזעג לייט ןטסערג םוצ תורוד עצנַאג ןופ ךשמב

 ןשידיא םענופ ןוז רעד ףיוא וליפַא ןרעלעפ עטסנעלק יד .עּפָאריײא ברעמ ןיא

 עזרעד ךיא זַא טרפב ,קיטייוו ַא ןוא סורדרַאפ ַא סױרַא רימ ןיא ןפור ןבעל

 ...סנקלָאװ עצנַאג ךיז רַאפ

 ףיוא קילגמוא ןטסערג םעד טכַארבעג ןבָאה תומחלמ-טלעוו ייווצ יד ,ָאי

 טעטש יד ןופ ןדיא ערעייט ,עליואוו ןעמונעג ןבָאה ייז .קלָאפ ןשידיא םעד

 ,עינעמור ,עיצילַאג ,דנַאלסור ,עניַארקוא ,ןלױּפ ןופ ךעלטעטש ןוא

 ןופ ןסירעגסױרַא רעייפ ןוא טולב טימ ייז ןוא דנַאלטעל ,עטיל ,עיבַארַאסעב

 ןופ ןקע עלַא ןיא ןפרָאװעגרעבירַא ייז ןוא ןעמייה עטלצרַאוװעגניײא ערעייז

 רעירפ ואוו ,ךיז ןבָאה ייז עכלעוו ןופ ,תוביבס עדמערפ ןשיווצ ,טלעוו רעד

 טָאה תונשקע עשידיא עקיבייא יד ;ןסולפנייאַאב טזָאלעג ,רעטעּפש ואוו ןוא

 ,"בהזה-לגע , םוצ זיולב טשינ ןבעגרעטנוא ךיז ,ןזָאלכָאנ ,ןכערב ןעמונעג ךיז
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 :.רעגייטש עדמערפ עקימורַא יד וצ -- זיא רעגרע ךס ַא ךָאנ סָאוװ רָאנ

 רעזנוא טגיל ַָאד .ןשינעמירקכָאנ ןוא סעדָאמ ,םיגהנמ ,ןצכעריפ ,סנבעל

  ...עידעגַארט טּפױה

 .י .ג ,1957 ,28 ינוי ,"טַאלבנכַאװ רעקרַאי-וינ,

 רָאכ-רוטלוק רעשידיא

 גנוטייל רעד רעטנוא ,לָאה ןוַאט ןיא טרעצנָאק ןכילרעי ןייז ףיוא רָאכ

 ייב .ץפח רימידַאלװ טנעגיריד ןוא רעקיזומ ןעלופטנַאלנַאט םעד ןופ

 ןופ ייליבוי רעקירָאי-ןעצ רעד ןרעוו טרעייפעג ךיוא טעוװ טייהנגעלעג רעד

 ;רָאכ ןטימ ןטעברַאנעמַאזוצ סע'צפח

 -ַאגרָא םוש ןייק ךיז רעטניה טשינ טָאה רַאכ-רוטלוק רעשידיא רעד

 ןסיורג ַא רעגניז יד ןענידרַאפ רעבירעד .ןציטש םיא לָאז סָאװ ,עיצַאזינ

 סָאװ ,ץפח רימידַאלװ טנידרַאפ חכ-רשיי ןרעסערג ַא ךָאנ רעבָא .חכ-רשיי

 -רוטלוק, עשידיא יד .סיפ יד ףיוא טלעטשעגקעװַא רָאכ םעד טָאה

 ,"רפע-ןכוש , ַא ןיוש זיא טעדנירגעג רָאכ םעד טָאה סָאװ ,"טפַאשלעזעג

 .רעצרעה עכעלשטנעמ טיירפרעד ןוא טגניז ,טבעל רָאכ רעד רעבָא

 סע .עטכייל ןייק טשינ זיא רָאכ ןשידיא ַא טימ ןריפנַא ןופ טעברַא יד

 רעד וצ טעטעיּפ ןוא דלודעג ךס ַא רעייז טנעגיריד םעד דצמ ךיז טרע דָאפ

 סָאד טזייוװַאב ,רָאכ ַא טימ ראי ןעצ ּפָא-טעברַא טנעגיריד ַא ןעוו זיא .טעברַא

 ,טרעקרַאפ ןוא ,רָאכ םוצ טנעגיריד םענופ טפַאשביל רעסיורג רעד ףיוא

 זיא טלעוו רעשילַאקיומ רעשידיא רעזנוא ןופ הביבס רעד ןיא

 עלַא ןופ טלייטעגסיוא זיא סָאװ ,טלַאטשעג רעדנוזַאב ַא ץפח רימידַאלוװ

 ןַא ןיא קעװַא םיא טלעטש רָאטיזָאּפמָאק ַא יוװ ץַאלּפ ןייז .ָאד עקירעביא

 ענייז טימ טָאה סָאװ ,יד ןופ רענייא קפס ילב זיא רע .טכיל ןקיטרַאנגייא

 עשירעפעש יד סיוארָאפ סיטש ַא ןבעגעג ןעגנופַאש עשילַאקיזומ

 ,טיבעג ןשילַאקיזומ-שידיא םעד ףיוא ןעגנואימַאב

 -ַאקיזומ זנוא ןבעג וצ טכוזעג רעגייטש םענעגייא ןייז ףיוא טָאה ,ץפח

 ךרוד ןעלגיּפשּפָא ייר רעטשרע רעד ןיא ןלָאז עכלעוו ,סעיציזָאּפמָאק עשיל

 -רוטלוק רעשידיא רעד סױרַא טערט ,יַאמ ןט-12 ,טנװָא תבש ןקיטניי ו
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 -סקלָאפ עשידיא עגיה יד ןופ ןליפעג ןוא ןעגנומיטש יד רעדיל ענעגנוזעג יד

 יו ,ןטנווייל עשידיא עטיירב ןופ קרעוו ייר רעטייווצ רעד ןיא ןוא ןסַאמ

 ס'קיווייל ,גנוצעזרעביא ס'צרַאווש .י .י ןיא "עדנעגעל עשידיא יד , ס'קילַאיב

 עקיסַאּפ ןענייז סָאװ ,סעמעָאּפ עשידיא עסיורג ערעדנַא ךָאנ ןוא "םלוג רעד,

 .ןעגנופַאש עשילַאקיזומ ערעסערג רַאפ סעװנַאק

 זיא ץפח רעדייא זַא ,ןקרעמַאב וצ טנַאסערעטניא ןייז ָאד טעוו סע

 ןוא רעקיזומ רעשיסור ַא ןעוועג רע זיא ,עקידעמַא ןייק ןרָאפוצ ןעמוקעג

 רָאכ ןטימ ןייטש ןייז .טכַארטעג סָאװ-קיצניװ ןעגנופַאש עשידיא ןופ טָאה

 טפַאשביל יד .קיזומ רעשידיא רעד ןופ לַאװק םוצ טכַארבעגקירוצ םיא טָאה

 עסיוועג םיא טכַארבעגקירוצ טָאה ןוא טריריּפסניא םיא טָאה רעגניז יד וצ

 רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא זיא רע רעדייא ,טנגוי ןייז ןופ ןעגנונַאמרעד

 ױזַא רעבָא .ןרָאװעג טשיאייוג'רַאפ קרַאטש זיא רע ואוו ,עירָאטַאװרעסנָאק

 טנעפעעג ךיז טָאה ,רָאכ ןטימ ןטעברַא וצ ןבױהעגנָא ָאד טָאה רע יו לענש

 עשידיא ףיוא ןעגנופַאש עשידיא ןופ ,קיזומ רעשידיא ןופ לַאוװק ַא םיא ייב

 | ,סעמעט

 -סױרַא רָאלק ןוא ףרַאש ץנַאג ךיז טָאה "םלוג, םענופ גנַאזעג םעד ןיא

 -רַאֿפ ַא ןופ ןעגנילקכַאנ ןוא ןעגניזכָאנ עזעיגילער עליטש סָאד טרעהעג

 . ,הרדס-ריבעמ ןענייז ןדיא עכלעוו טימ ,רענעט ןופ ,םיליהת לטיּפַאק קיגָאט

 ןוא סעידָאלעמ-סקלָאפ ,םינוגינ:סקלָאפ יילרענדישרַאפ ןופ ןעגנַאלקּפָא

 ןופ ערעדנַא טימ ךיוא זיא עבלעז סָאד .תואחסונ עשידיא עלענָאיצידַארט

 .ןעגנופַאש ענייז

 יד ןופ ךיז ןסײרוצסױרַא ןעוועג רעווש ן'צפח רַאפ זיא ביױהנָא ןיא רָאג

 רעד .טצנַאלפעגנייא םיא ןיא טָאה קיזומ עשיסור יד סָאװ ,ןעגנַאלקכָאנ

 ייב ןקרעמ טזָאלעג גנירג רעייז ךיז גנַאפנָא ןיא טָאה סולפנייא רעשיווַאלס

 רעמ ץלַא ,רָאכ ןטימ ןענַאטשעג זיא רע רעגנעל רַאי ַא סָאװ רעבָא ;םיא

 .ןרָאװעג רע זיא רעשידיא

 טמוק ,רָאכ ןטימ ךיז ןדניברַאפ ןייז טניז ייליבוי ןקירָאי-ןעצ םוצ ,טציא

 רַאפ ץלָאטש ַא ןענייז עכלעוו ,ןעגנופַאש עשידיא ןופ שזַאגַאב ַא טימ רע

 ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ ןטנעגילעטניא ןשידיא ןדעי ןוא רעקיזומ ןשידיא ןדעי

 טרעכיײרַאב ןוא ןסקַאװ ָאד לָאז רוטלוק עשידיא יד זַא ,טריסערעטניארַאפ

 .ןרעוו

 רָאכ ןופ עבָארּפ ַא ייב ןייז וצ טייהנגעלעג ַא טַאהעג געט יד בָאה ךיא
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 רַאפ טיירגעגוצ טרעוו סָאװ ,םַארגָארּפ ןטנַאסערעטניא םעד טרעהעג ןוא

 ןופ טײטשַאב םַארגָארּפ םענופ טפלעה עטשרע יד ,טרעצנָאק-ייליבוי םעד

 ַא זיא רעכלעוו ,ץפח רימידַאלװ ןופ גנוטעברַאַאב רעד ןיא רעדיל-סקלָאפ

 -לעניגירַָא ןופ טײטשַאב טפלעה ערעדנַא יד .טיבעג םעד ףיוא רעטסיימ

 ןוא "עדנעגעל עשידיא יד, ס'קילַאיב יו ,סעיציזַאּפמָאק ענעפַאשעג

 ."ןעייג ןדיא , סײקצָאטסילַאיב

 .ץצפח טימ סעומש ןצרוק ַא טּפַאכעג ךיא בָאה ,סייררעביא ןַא תעב

 ןגעוו טּפיוהרעביא ןוא ןײמעגלַא ןיא טייקיטעט רעשילַאקיזומ ןייז ןעגעוו

 ,רָאכ ןטימ ןריפנָא ןייז

 -ץערעטניא יד ןענייז ,רָאכ ןטימ טכַארברַאפ בָאה ךיא סָאװ ,ןרָאי יד ,

 ץפח טָאה ,"עקירעמַא ןיא ַאד טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,לייוורעד עטסטנַאס

 -רעביא ליפ ױזַא ,עביל ַאזַא ןענופעג טשינ ץעגרע ןיא בָאה ךיא ,, .טגָאזעג

 ןייא-ךָאוװ ךיז ןגעגַאב ךיא עכלעוו טימ ,רעגניז עּפורג רעד ןופ יו ,טייקנבעג

 סעמריפ-גניטסעקדָארב עסיורג טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןיב ךיא .סיוא-ךָאװ

 טוג ןגָארקעג בָאה ךיא ,סעמריפ-דרַָאקער עסיוועג טימ ךיוא ,עקירעמַא ןיא

 טשינ זיא סע .ןסעגרַאפ ץלַא ןָא ךיא בָאה ,םייהַא ןעמוקעג ןיב ןוא טלָאצַאב

 זַא רעבָא .טשינרָאג רעמ ןוא טײברַא ןייד טסוט .ןטכַארט וצ סָאװ ןופ ןעוועג

 סע ,ןטכַארט וצ סָאװ ןופ ךיא בָאה ,רָאכ ןטימ עבָארּפ ַא ןופ םייהַא םוק ךיא

 ןייק .ייז טימ ןענעגעגַאב רעדיוו ךיז טליוו סע ,רעגניז יד ךָאנ ךיז טקנייב

 יד יו סייוו ךיא לייוו ,רָאכ ןרַאפ ןָאט וצ רעווש וצ טשינ רימ רַאפ זיא ךַאז

 ןופ לַאװק ַא רימ רַאפ זיא רָאכ רעד ,ךַאז עדעי ּפָא ןצַאש ןשטנעמ

 ."עיצַאריּפסניא ןוא גנורעטסײגַאב

 רעדעי טליפ ױזַא טָא .ץפח רימידַאלוו רימ וצ טדערעג טָאה ױזַא טָא

 טשינ טלָאוװ שרעדנַא .רָאכ ןשידיא ַא טימ ןָא טריפ סָאװ ,טנעגיריד רעשידיא

 -רעביא עסיורג יד טשינ ןעוו ,ןטַאטלוזער עטוג עכלעזַא ןעוועג ךעלגעמ

 ןעוועג ךעלגעמ טשינ טלָאװ ,ןרָאכ יד וצ ןטנעגיריד יד ןופ טייקנבעגעג

 ערעזנוא ייב טרעה ןעמ יוװ סעיציזַאּפמָאק ערעווש עכלעזַא ןריפוצכרוד

 ,ןרָאכ

 יד רעבָא ;רעווש רעייז זיא רָאכ ןשידיא ַא ןופ טנעגיריד ַא ןייז וצ ,ָאי

 ,רעבירַא גנידצלַא טגייטש ,טנעגיריד םעד טיג רָאכ רעשידיא ַא סָאװ ,עביל

 ...טלעג ןייק רַאפ ןעפיוק טשינ סע ןעק ןעמ

 .י .1ג ,1944 ,12 יַאמ ,גָאס רעד;
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 "רעקימָאק רעוװועשרַאו, רעד -- דלעפ קחצי

 טסואווַאב ןעוועג רעטַאעט ןשידיא רענַאקירעמַא ןיא זיא דלעפ קחצ

 זָארג סָאװרַאפ ."רעקימָאק רעוװװעשרַאו רעד, :עמריפ רעד רעטנוא

 ועװעשרַאוו ןייז בילוצ רשפא ןדייס ,טשינ ךיא סייוו "רעוװעשרַאװ,

 'רעוועשרַאװ, ַא זױלב טשינ ןעוועג זיא דלעפ קחצי רעבָא .טקעלַאיד

 רעשירעליּפשיוש ןוא טנַאלַאט ןייז ןופ סָאמ רעד טױל רָאנ ,רעקימָאק

 זיא רע .רעקימָאק רעלַאסרעוװינוא ןַא ןייז טנעקעג רע טָאה טעטילַאטיװ

 זיא רעבירעד ןוא ,טינש ןפיט ןופ ,םענרַאפ ןטיירב ןופ רעקימַאק ַא ןעוועג

 ןוא גילַארטש ,קידנרעק-קיד'רכינ ,קידװעעזנָא-גיטנעק ױזַא ןעוועג רע

 .עניב רעשידיא רעד ףיוא "ונימב-דיחי, ַא ,קיצילב

 עלעטימ יד ןיא ךָאנ ןעוועג זיא רע ןעוו ןברָאטשעג זיא דלעפ קחצי

 רעבילַאק ַאזַא ןופ ןוא טנַאלַאט ַאזַא טימ ןרָאיטקַא ! דָאש ַא זיא סָאד ןוא .ןרָאי

 עכלעזַא ןענייז רעטַאעט ןשידיא ןרַאפ .גָאט ןדעי ןריובעג טשינ ןרעוו

 יו "טינש, םעד ןופ ןרָאיטקַא .סניוועג רעסיורג ַא רעליּפשיוש עקידרעבילַאק

 ןיא "ןסונימ , ךס ַא ףיוא ,"דניז , ךס ַא ףיוא ןעוועג רּפכמ ןבָאה ,דלעפ קחצי

 ,םוטעמוא רָאנ עקירעמַא ןיא זיולב טשינ -- ןזעװו:רעטַאעט ןשידיא

 ןעוועג זיא רֶע ."אולּפמַא, ס'דלעפ קחצי ןעוועג זיא רָאג זיב קידלדורּפש

 טימ רעקימָאק-רעשיריל ַא ,"ךיש-קעטש , עכייוו טימ רעקימַאק-רעטַאעט ַא

 רעגנירג טימ ,טײקיד'מינּפעניב ,"עלעטניּפ-ױח, ןקיטרַאנגײיא ןַא

 -עקידָאמסינַאיּפ ןוא טײקילַאוװק-לעווק רעכעלרעניא ןַא טימ ,טייקידווערעק

 ןטימ עסעיּפ ַא ןיא טליּפשעג טָאה רע יצ טשינ קוליח ןייק זיא'ס .סָאטַאגילבָא

 ןטימ עסעיּפ ַא ןיא רעדָא ,(שטיװָאנַאמלַאק .ה ןופ) "לפַאטנַאּפ לטָאמ , ןעמָאנ

 ץנַאג קניידעג ךיא רעבָא .(לגיס םַאיליװ ןופ) "החּפשמ עכעליירפ יד, ןעמָאנ

 ס'דלעפ ,ןורכז ןיימ ןיא ףרַאש טצירקעגנייא רימ טָאה סע לייוו ,רָאלק

 שיפ, ַא יו ייז ןיא "ןעמיווש , ןייז ,ןסעיּפ עדייב ןיא ןליּפש עטנכייצעגסיוא

 ,טייקכעלגעווַאב ,טייקטקישעג ןייז ,עניב-רעטַאעט רעד ףיוא ,"רעסַאװ ןיא

 ,טנַאלַאט רעקידלדורּפש ןוא טײקשירָאיטקַא ןייז ,טירט עקידרעדעפ-גנירג

 ןָא ,לוק ַא ןָא ןצנַאג ןיא ןעגנוזעג טָאה דלעפ קחצי :קידריוװקרעמ זיא'ס

 ױזַא ןעוועג זיא'ס רעבָא ,דניק ַא ייב יו ,עלעמיטש ןיד-ןיד ַא ,עמיטש ַא

 ךיז זיא'ס זַא ,ט'מעטַאב ןוא סיז ,קיד'המשנ ןוא קיצרַאה ױזַא .קַאמשעג
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 טשינ ןפוא-םושב זיא רע :ןצנַאט ןייז טימ ךיוא ױזַא .רבא ןדעי ןיא ןעגנַאגעצ

 לעטש ַא ןָאטעג טָאה רע זַא רעבָא ,רעצנעט רעטרידוטשעגסיוא ןייק ןעוועג

 ,רעקיטכיר ,לרוגיפ ןיד ,ןיילק-שילגניא ןייז ! ןח-אלמ ןעוועג סע זיא ,לסיפ ַא

 -- םינּפ ןייז ןוא ,טײקשילַארטַאעט ,עיצַארג ךס ַא טגָאמרַאפ טָאה ,עלערוגיפ

 רָאליעט טרעבָאר ןייק ןעוועג טשינ זיא רע ,"שינַאושז:זָאד , ןייק טשינ טייוו

 רעכעלשטנעמ טימ ,קורדסיוא טימ לופ רעבָא ,לביעג קרַאלק רעדָא

 ,לכיימש ןשירעדניק ןוא סעיניל עגולק ,טײקידלּפַאצ ןוא טייקמערַאװ

 יד ןעגניזסיוא ןט'מעטיַאב ןייז ןענָאמרעד ךיז ,אברדא ,ריא טנעק יצ

 ַא ןעוועג טשינ סע זיא ?"רעמזעלק לקיציא, עדַאלַאב-רעטַאעט ערעלוּפָאּפ

 עניימ ןיא ךָאנ טציא ןעגנילק תועונת ןוא ןשטיינק עשידיא עטכע יד ! לרעּפ

 לקיציא , יו ,ןעזעגסיוא טָאה'ס ! ןעגנילק ךָאנ גנַאל ןלעוװ ןוא -- ןרעיוא

 םיא רַאפ רָאנ יוװ ,ןפַאשַאב ןרָאװעג םיא רַאפ לעיצעּפס זיא "רעמזעלק

 (ןָאספלָאװ .י .א :טסקעט) עדַאלַאב:רעטַאעט עקיזָאד יד טָאה רע .ןריובעג

 -ףיט ,ןליפעג עטסקינייוװניא ,ןח ןשידיא ןוא קַאמשעג ליפיוזַא טימ ןעגנוזעג

 זיא "רעמזעלק לקיציא, זא ןריואוושעג טלָאװ ריא זַא ,ןליפעג עכעלשטנעמ

 ! דלעפ קחצי יו ,רערעדנַא ןייק טשינ

 רעד רַאפ זיא טנַאלַאט רעשירעליּפשיוש רעסיורג ַאזַא סָאװ ,דָאש ַא זיא

 ןסיורג ַא ןריולרַאפ םיא ןיא טָאה רעטַאעט רעשידיא רעד .ןברָאטשעג טייצ

 ַא ןבעגעג רעטַאעט ןשידיא םעד טָאה סָאװ ,"עקרַאמ, ַא ,חוכ ןשירעליּפשיוש

 "ןיורק , רעד ןיא "עלעטניּפ-ןח, ַא ,רילָאק ןרעדנוזַאב ַא ,ןעזנָא ןלעיצעּפס

 רעד רעכלעוו ,ןרָאיטקַא עשידיא עטריטנַאלַאט רעטסייר ןסיורג םענופ

 זיא רעטַאעט רעשידיא רעד .טכַארבעגסױרַא טָאה ןזעו:-רעטַאעט רעשידיא

 ןייק סָאװ טנַאלַאט טימ ,"הכרב-לזמ, רעשיפיצעּפס ַא טימ שטנעבעג ןעוועג

 רעיור ךס ַא .טַאהעג טשינ סע טָאה טלעוװ רעד ןיא עניב-רעטַאעט םוש

 םעד טָא ןיא זיא'ס טײקיגָאװו:-עשילַארטַאעט לפיוו רעבָא ,רשפא לַאירעטַאמ

 | ! ןגעלעג לַאירעטַאמ ןעיור

 -נײרַא ןעוו רע טָאה ? לוש עשיטַאמַארד ַא טקידנערַאפ ינומ לוָאּפ טָאה

 ַא ןעזעג ץרַאוװש סירָאמ טָאה ? עימעדַאקַא רעשיטַאמַארד ַא ןיא טקעמשעג

 ,ץַאז גיוודול ַא ,םיובלטייט םהרבא ,רישעק רָאדיזיא טָאה ? לוש עשיטַאמַארד

 יליצ ַא ,לעּפַא ַאננַא ַא ,ןָאקיּפ ילַאמ ַא ,ווָאלוב ףסוי ַא ,ימע-ןב בקעי ַא

 עלַא יד טָא ןבָאה -- שטיװָאמַארבַא אניב ַא ,ןייטסרעג ַָאטרעב ַא ,רעלדַא

 רעשיטַאמַארד ַא ןופ "םעט; םעד טכוזרַאפ זיא סע ןעוו עטנכערעגסיוא
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 טליּפשעג ןבָאה עלַא ייז טריטנַאלַאט יו ,ךעלרעדנואוו יו רעבָא ? לוש

 םייב טגערפ ! ןעוועג ןענייז סָאד ןטנַאלַאט עטנכייצעגסיוא ַארַאס ! רעטַאעט

 ןופ רעקיטירק-רעטַאעט רענַאקירעמַא ןקירָאיײגנַאל ןטמירַאב םענעזעוועג

 ,לחומ טייז ,טנעייל ,רעקיטכיר ,ןָאסניקטע סקורב ,"סמייט קרָאי-וינ, רעד

 "ןָאס יהד דנוַאריע סנָאװ, רעדָא ,"קוב ּפערקס יעװדָארב , :רעכיב יירד ענייז

 ַא רַאפ סָאוװ ןעניפעגסיוא ריא טעוװ ,"יעוודָארב , ,ךוב ןטסעיינ ןייז ןוא

 רעשידיא רעד סָאװ ןוא ,טגָאמרַאפ טָאה רעטַאעט רעשידיא רעד ןטנַאלַאט

 ! טניימעג טָאה עקירעמַא ןיא ןזעוו-רעטַאעט

 גיוט סָאװ רעבָא ,גנולוש-רעטַאעט ןייק טַאהעג טשינ טָאה דלעפ קחצי

 טקעמשעג םיא ןופ טָאה סע ! רעטַאעט רעלָאג ןעוועג זיא רע זַא תומכח רימ

 םיורגלימ ַא יו ,בורל טנַאלַאט ,רָאיטקַא ,עניב ,גנירמיצ רעטוג יוװ ,רעטַאעט

 טנעקעג טָאה רע יו ,טנַאלַאט רעמ טַאהעג טָאה רע ! ךעלעק עקינייוו טימ

 ןסיורג ןייז רעטנוא טָאה ,ףוג רעשלגניא טעמכ ,רעניילק ןייז .ןגָארטרַאפ

 טָאה רע ,"אשמ , ערעווש וצ ַא ןעוועג םיא רַאפ זיא סע ,ןגיובעג ךיז טנַאלַאט

 ןסעיּפ יד רַאפ לעיצעּפס ,טנַאלַאט רעקינייװ לסיב ַא טימ ןייגַאב טנעקעג ךיז

 ..טליּפשעג טָאה רע עכלעוו ןיא

 ןפוא םעניד ַא ףיא ןבָאה ,סעיסנעמיד עלַארטַאעט ס'דלעפ קחצי

 ,ךיוה רעד ןיא ןוא טיירב רעד ןיא ,ףיט רעד ןיא -- טליּפשעגּפָא ךיז לָאמעלַא

 יו רעד רָאנ ,טליּפשעג טָאה רע "סָאװ, רעד טריסערעטניא טשינ טָאה ךימ

 רעטַאעט -- ןענופעג ןוא טכוזעג םיא ייב בָאה ךיא .טליּפשעג טָאה רע ױזַא

 ,טלעטשעגנדירפוצ ךימ טָאה סָאד ןוא ,סָאמ רעלופ ַא ןיא רעטַאעט --

 עסעיּפ ַא ןיא ןעז וצ םיא ןשטנואוועג לָאמניײא טשינ ךיז ךיא בָאה יאדווַא

 ןכעלטנזעוו רעמ ןופ ,טרעוו ןשירַארעטיל ןרעכעה ןופ ,טרָאס ןטסעב ןופ

 ךיז ךיא ןיב ,עניב רעד ףיוא ןליּפש ןעזעג םיא בָאה ךיא זַא רעבָא ,םענרַאפ

 ןיז לייוו -- ןסעגרַאפ ןכַאז עלַא יד בָאה ךיא זַא ,הדותמו-הדומ

 "רּפכמ,, גנידצלַא ,ןגיואוועגרעבירַא גנידצלַא טָאה טנַאלַאט רעשירעליּפשיוש

 ןיא ןסעגרַאפ וצ טכַאמעג ךייא ןבָאה ןרעינַאמ-עניב ןוא ןח-עניב ןייז .ןעוועג

 ןלעטשוצסורַא ןבילקעג ךיז טָאה ריא סָאװ ,"תונעמו-תונעט, ערעייא עלַא

 רעד ןיא ,טייקכעלטנפע רעד ןיא ךיוא רָאנ ,ךעלנעזרעּפ זיולב טשינ --

 ,ןלַאנרושז ןיא ,עסערּפ

 זיא דלעפ קחצי לערוטלוק ףיט יו רעדָא ךיוה יוו טשינ סייוו ךיא
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 טימ ןציז וצ ,ןעגניירברַאפ וצ םענעגנָא םיא טימ ןעוועג זיא'ס רעבָא ,ןעוועג

 ...ןסעומש ןוא "לַאיַאר" עפַאק ןיא לשיט ַא ייב םיא

 .י ,ג ,1974 13 .צעד ,"טייהיירפ ןגרָאמ,

 רעסַאוװ ןוא למיה ןשיווצ

 ןוויטָאמ עזייר

 רעד ןופ ןַאלּפָארע רעד ךיז טגָארט ןטימניא .ןטנוא -- םי רעיולב ַא

 ןוא דניוושעג ,לגױפ רענרעבליז ַא יוװ ,עיניל ןעקירעמַא-ןַאּפ ==

 יד ןיא ןעילפ ליוו רע ,ןשטנעמ ןרַאפ קיצניוו זיא דרע יד .קידרעדעפ

 ךיא רע ליוו ,דרע יד טּפַאכרַאפ טָאה רע סָאװ גונעג טשינ .ןעלמיה

 ןשירעסערפ ַא ןוא ןגיוא עסיורג טָאה שטנעמ רעד .ןעלמיה יד ןּפַאכרַאפ

 .ןעגנילשנייא גנידצלַא ליוו רֶע -- טיטעּפַא

 ןעק רע סָאװ ,ןעלמיה יד ןיא שטנעמ רעד טרָאד סע טכוז ןעמעוו זיא

 ? םיכאלמ ! םוטעמוא זיא טָאג ,עכ -- ? טָאג ? דרע רעד ףיוא ןעניפעג טשינ

 דרע יד ? ןשטנעמ סיוא ןעד ןלעפ ,ונ ! ןשטנעמ -- ַאי ,ָא ? ךָאנ סָאװ ! רשפא

 !ןשטנעמ ןעוועג רָאנ ייז ןטלָאװ יַאוולה -- ייז טימ לופ זיא

 ,יַא ! העש רעטוג ַא ןיא ןייז לָאז ! רעדיוו ,סע טסייה ,ןיוש ךיא ילפ ,ונ

 ךיא לָאז סָאװ וצ ! ץרַאה סָאד טרעטיצ ,יַא ! םולשב ןעילפרעבירַא ךיז טליוו

 ךיא ? "לָאר-ןדלעה, יד ןליּפשּפָא ָאד ךיא ףרַאד ןעמעוו רַאפ ? ןענעקייל

 עקיטנייה ףרַאד רעוו -- רעבָא ! הרוחס עטסעב יד זיא תמא רעד זַא ,טלַאה |

 י...?ַא ,תמא םעד ןרעה ןעד סע ליוו רעוו ? "הרוחס ,, ַאזַא ןבָאה ןטייצ

 רעניימ עזייר עטירד רעקיטציא רעד ףיוא רָאפנײרַא רעטשרע ןיימ

 טָאטש :טּפיוה יד ,סַאקַארַאק ןייק זיא עקירעמַא-לַארטנעצ ןוא םורד רעביא

 זיא טנייה .ןַאלּפָארע רעד ךימ טציא סע טגָארט ןיהַא ,ַאלעוזענעוװ ןופ

 רַאפ גָאט רעכעלטנייוועג ןייק טשינ -- 1956 ,ילוי רעט-18 רעד ,ךָאוװטימ

 טעוו ץלַא. . . רָאנ יבַא ,ןביירשרַאפ םוצ ,ןעקניידעג םוצ גָאט ַא זיא סע .רימ

 ךיז טשינ ץנוק ןייק ,ןעמעלַאכָאנ זיא סע םורָאװ ! בוט-יכב ןייגרעבירַא

 זיא סע .ןשטנעמ ןופ רוטַאנ רעד ןגעק ירמגל זיא סע .ןעילפ ןוא ןביוהוצפיוא

 ןוא ,ןביוא -- למיה רעיולב ַא .גנולעטשַאב ףיוא יו גָאט רערעטיול א
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 ףיוא ןעילפ רעבָא ,ןענַאב טימ ,ןפיש טימ ןרָאפ וצ ןשטנעמ ןרַאפ ךעלריטַאנ

 ףיוא ךיז ןבייה סָאװ ,ןעלגייפ םינימ ערעדנַא ןוא סרעלדָא יוװ ,ןענַאלּפָארע

 , ,.ליפוצ שוריפב זיא ,ךיוה ןוא טייוו ןעילפקעווַא ךיז ןזָאל ןוא דרע רעד ןופ

 סָאװרַאפ ןוא -- ,למיה ןופ לרעלעט סָאד ןלעוו עקַאט געמ שטנעמ רעד

 יד ןעמעננייא ןלעוו . . .אבוסו-ללוז ןייק ןייז טשינ רָאט רֶע רעבָא -- ? טשינ

 ןרַאפ ןרָאוװעג ןבעגעג סיואכרוד זיא דרע יד לייוו .רֶע געמ סָאד ,ָאי -- דרע

 ןעמ ףרַאד ,ןטוג םוצ יוװ ןטכעלש םוצ רעמ סיוא יז טצונ רע ,יַא ,ןשטנעמ

 ןעלמיה יד רעדָא ,למיה םעד ןעמעננייא ךיוא רעבָא ןלעוו .ןָאט סעּפע וצרעד

 טניימעג טולָאסבַא ןענייז ןעלמיה יד רעדָא ,למיה רעד לייוו .טשינ סָאד --

 עירעּפמיא ענעדליג ןייז ,ךיירגינעק ןייז זיא סָאד ! ןײלַא טָאג רַאפ ןרָאװעג

 ! םיא ןופ ןעמענקעװַא ןלעוװ טשינ סע רָאט ןוא טשינ סע ןעק רענייק ןוא --

 זיולב טשינ ןעלמיה יד ןעמענוצנייא ףיוא ךיז ןסייר סע זַא רעבָא טרפב

 ןייק ןיא ייז רָאט'מ סָאװ ענױזַא -- םיעשר ךיוא רָאנ ,ןילַא םיקידצ

 ,םיחצור ענערָאבעג ןענייז סָאװ ,ןזָאלנײרַא טשינ בוטש ךעלשטנעמ

 ...ןצרַאה ןיא טָאג ןוא תונמחר םוש ןָא ,רעלדניווש ןוא רעביור ,רעדרעמ

 קוק ןוא ןַאלּפָארע רעטנעצ ןיא לרעטצנעפ םעניילק םייב ךיא ץיז ליטש

 ןיוש יוו ,למיה רעד ! היחמ ַא ךיז טליפ סע :ןסיורד ןרעטיול םוצ סױרַא

 ךיוא זיא םי םענופ רעסַאװ סָאד ןטנוא ןוא ,יולב קרַאטש זיא ,טקרעמַאב

 רעסייוו ַא ,טסַאג ַא יו ,ךיז טזייווַאב טרָאד ןוא ָאד .יולב ױזַא טקנוּפ

 ייב עלעכלעפ סָאד יוו ,סטשטיינקעג ַא ,ךוּפ ןכייוו ןופ ןפַאשַאב יו ,לדנקלָאװ

 טימ עטלעהעצ ַא ,ענרעטמַאל ַא יו ,ןײרַא טקיטכיל ןוז יד .עלעפעש גנוי ַא

 טציז סָאװ ַאקסַארבענ ןופ לדיימ עדנָאלב סָאד יו ,ןלַארטש עדנָאלב עריא

 ןַא ףיוא לָאמ עטשרע סָאד טילפ ןוא טייז רעקניל ןיימ ףיוא רימ ןבעל

 יז טָאה םעד רַאפ .ָאקיר-ָאטרָאּפ ןייק עיצַאקַאוװ רעצרוק ַא ףיוא -- ןַאלּפָארע

 ןייק ןכָאװ ייווצ ףיוא יז טרָאפ טציא ןוא קרָאי-וינ ןיא טכַארברַאפ ןכָאװ ייווצ

 ַא ןיא ןירַאטערקעס ַא זיא יז ,ָאקיר-ָאטרַאּפ ןופ ץרַאה סָאד -- ןַאװ:ןַאס

 .ןעמָאנ ריא זיא סיערג .טלעג עטוג טנידרַאּפ ןוא עמריפ רעסיורג

 ,ךעלדיימ עכעלטסירק רענַאקירעמַא עטשטנעבעג יד ןופ זיא סיערג

 ןסייה ןעק רֶע .ריא ןבעל טציז סָאװ זיא שטנעמ רעד רעוו טשינ יז טרַא סָאװ

 ןוא שטנעמ ַא .ןָא טשינ ריא טייג סע ,ןַאוװיא יצ ,השמ -- רעדָא ,קיימ ,ןַאשזד

 -- עקירעמַא ןיא ךעלדײימ עכעלטסירק עכלעזַא ךס  ַא ןַארַאפ .ןיוש
 יד

 טזָאל סָאװ ,םינּפ ַא טימ ןעקנָאשַאב יז זיא וצרעד ! ןייז ייז ןלָאז טשטנעבעג
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 רעקסַארבענ םענופ חיר םעד ךיז טימ טריפ יז .ןסעגרַאפ טשינ גנירג ױזַא ךיז

 עריא .םויפרַאּפ רעטסעב רעד יו טקעמש סָאװ ,ןרָאק םענעדלָאג ןשירפ

 רעד יוװ זיא יז .טײקדנַאלב ריא וצ קרַאטש ךיז ןסַאּפ ןגיוא-סורגַא עכעלנירג

 ייב ריא ןבָאה וצ היחמ ַא זיא סע ןוא ןסיורדניא גָאט רערעטיול רעקיטנייה

 ,טייז רעד

 ןייא ןיא ךיז טלַאה יז ,ןסירד רעקיטש עצנַאג טגנילש סיערג

 לרעטצנעפ ןקיד םעניילק ןכרוד ןקוקסױרַא ןוא רימ רעביא ןגיוברעבירַא

 רעטרע יד טימ ןטייב ךיז ןלָאז רימ זַא טגיילעגרַאפ ריא בָאה'כ .למיה םוצ

 -- ןגעקטנַא ןוז רעד טכיל ַא יו טלַארטש םינּפ ריא .טלָאװעג טשינ יז טָאה

 ןָא ךיז טגיוב יז סָאװ לָאמ סעדעי .טימרעדניא ןיא ךיא ןוא ןעלגיּפש ייווצ

 ןטוג ןופ םעט רעד יו ,םעטָא ןקַאמשעג ריא ךיא ליפ ,רימ רעביא

 ןקיטפַאז ריא ןופ ,טייקכעלטנגוי ,טייקשירפ ריא ןופ חיר רעד .רעינַאּפמַאש

 ענעסירעגנַא-שירפ ןופ חיר רעד יוװ ,זָאנ ןיא רימ טייגרַאפ ,ףוג ןשלדיימ

 ןרעטיול םענופ ט'רוכיש'רַאפ ױזַא זיא יז .ןטרַאג םענופ טשרע ןעמולב

 טשינ שזַא טליפ יז זַא ,ןַאלּפָארע ןַא ףיוא עזייר רעטשרע ריא ןופ ןוא ןסיורד

 לרעטצנעפ ןכרוד ןקוק וצ רימ רעביא ןָא ךיז טגיוב יז סָאװ לָאמ סעדעי יו

 ,םעזוב ןשלדיימ ןקידלּפַאצ ריא טימ ןָא ךימ יז טריר ,ןסיורד םענעדלָאג םוצ

 / .עזולב רעסייוו רעכייוו-ןיד ַא רעטניה ןטלַאהַאב טגיל סָאװ

 ןציז וצ םענעגנָא ױזַא זיא'ס ! טסיב וד קַאמשעג יוװ ,ןייש יו ,סיערג ,ָא

 ! ריד טימ

 ןביוהעגפיוא ןַאלּפָארע רעד ךיז טָאה ,ירפרעדניא רעגײזַא ףלע טקנוּפ

 רע ןוא קרָאי-וינ ןיא דלעפ-טפול דלייוולדייא םעד טזָאלרַאפ טָאה ןוא

 ףיוא לעטָאה:סקול:עד ַא !"'רומזמ, ַא יוװ ,טלָאמעד טניז ךיז טגָארט

 יד !ןעילפ וצ טנייה זיא'ס גָאט רעלַאעדיא ַא רַאפ סָאװ ןוא ! ןעלגילפ

 לָאמ ךס ַא .קיזומ ענעגייא ןַא ייז ןגָאמרַאפ סעּפע רעבָא ןשיור ןרָאטָאמ

 ךיז טכַאד סע ,טסילפ וד זַא טשינ סעּפע טסליפ וד רָאנ ,ןרָאטַאמ יד וטסרעה

 ,טייק רעגנַאל ַא ףיוא ןטפול רעד ןיא טגנעה ןַאלּפָארע רעד זַא סיוא ריד

 ךיא .טרָא ןופ טשינ ךיז טריר רע ןוא -- למיה ןעיולב םוצ טעּפעשטעגוצ

 עקיטכיזכרוד ַאזַא זיא טפול יד :םי םוצ ןטנוא ּפָארַא קוק ַא עלייוו עלַא ּפַאכ

 ענעדייז יו ,םעזוב ןייז ףיוא ךיז ןעלד'נח סָאװ ךעלדלעפ יד ןעז ןעק'מ זַא

 ַא ,לדיימ רענייש ַא ןופ ןקַאנ ןסייוו ןפיוא עטשטיינקעג-ךייוו ךעלערעה

 ענערַאשעג-גנַאל סעמעוו ןוא רימ ןבעל ָאד טציז סָאװ סיערג יוװ ,רעגייטש
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 ,ךעלעשטיינק ענעדייז ,עכייוו עכלעזַא ןיא טקנוּפ קידלָאג ךיז ןעילַאוװכ רָאה

 ,טרָאד ןטנוא ךעלדלעפ ס'מי ןעיולב םעד יו

 טלָאװ סע ןוא רעקיטנייה רעד יו ןעוועג ןטלָאװ רָאי ןופ גָאט עלַא ןעוו

 ! "ןדע-ןג, ַא ןעוועג ןעילפ סָאד טלָאװ ,קיטַאלג ןגיולפעג ױזַא קידנעטש ךיז

 ןרַאפ ןקָארשעג קרַאטש ךיז ךיא בָאה לָאמ סָאד זַא ,הדומ ָאד ךיז ןיב ךיא

 ץעלַא וצ ןעוויברעד סע ךיז ןעק רעוו .טשינ ךיא סייוו סָאװרַאֿפ .ןעילפ

 -- ארומ וטסגירק לָאמַאטימ ? טָאה שטנעמ רעד סָאװ ,ךעלרעמעק-ליפעג

 זַא :טגָאזעג לָאמנייא טשינ ןיוש בָאה ךיא סָאװ ,רעביא ָאד רזח ךיא .ןיוש ןוא

 סָאד .המכח ַא זיא'ס זַא ,זייוַאב ןייק טשינ ךָאנ סע זיא טגנילעג טײקשירַאנ ַא

 עסיורג ַא -- טײקשירַאנ ַא רַאפ שוריפב ,ךיא טלַאה ,ןענַאלּפָארע ףיוא ןעילפ

 -- קיטיונ סיואכרוד זיא'ס ןעוו ,טלָאמעד זיולב ןעמ לָאז ןעילפ ! טייקשירַאנ

 סָאװ ! תורּפכ קיצניינ ףיוא ןבָאה סע ןעמ ףרַאד ױזַא םתס רעבָא ! הרירב-תיל

 ילפ ַא קיטַאלג יו :ןדיירנייא טשינ םענייק ןופ ךיז טזָאל ? שינעלייא יד זיא

 -- סנ רענייר ַא זיא'ס .סנפיוה יד ןיא המשנ יד ןעמ טלַאה ,ןײגּפָא טשינ לָאז

 ,טשינ ךיא בָאה טרָאװ רעדנַא ןייק .ןיוש ןוא

 טסיטרַא ןַא .ןילַא ךיז סייה ךיא -- טשינ רימ טסייה רענייק ,יאדווַא ,ונ

 רעדַא .רע טייג -- םיא טפור'מ :ײמרַא רעד ןיא טַאדלָאס ַא וצ ןכילגעג זיא

 -- לקעלג סָאד טרעהרעד רע :דרעפ רענרַאשזַאּפ וצ רעוװָאטשטָאּפ ַא יו

 טלעטשעגסיוא זיא רע ,טנעה יד ןיא ךיז ייב טשינ זיא טסיטרַא ןַא .רֶע טפיול

 וצ קשח רעד רימ ייב זיא וצרעד .ןזירּפַאק ןוא ןדנעטשמוא ענעדישרַאפ וצ

 ךיא ןעק ףלָאװ רעקירעגנוה ַא יו .ּפָא טשינ רימ טזָאל רע .סיורג רעייז ןרָאפ

 ,טלעוו רעד רעביא ןזײרמורַא טימ ןקיטעזנַא גונעג טשינ ךימ

 ךיז טגָארט ןַאלּפָארע רעד ! היחמ ַא ךיז טילפ סע :טגָאזעג ןיוש יו

 ןעלגילפ ענייז טימ רעלדָא רענרעבליז ַא יו ,רעסַאו ןוא למיה ןשיווצ

 עשירעלַאמ עכלעזַא ףיוא ןּפַאכ ןגיוא יד ןוא קיטכעמ ןוא טיירב טײרּפשעצ

 ןסנַאוינ ,סעיצַאירַאװ ןוא ןטרַאנָאט ,סענעצס ,ןרילָאק ןופ טייבמוא ,ןברַאפ

 טימ עמַארָאנַאּפ ענעטלעז ַא .ןרעוו ט'פושיכ'רַאפ םוצ זיב ,ןשטיינק ןוא

 זיא ןײלַא רוטַאנ יד עכלעוו טימ קיזומ ןוא ברַאפ ןופ סעמַאג ענעדישרַאפ

 ,לוק ןפיוא ןעגניז ריד ךיז טליוו סע ןוא ץרַאה ןייד ןָא ןליפ ,ןעקנַאשַאב

 ןוא רעכעה ךימ גָארט ! רעלדָא רענרעבליז רערעייט ןיימ ,ילפ ,ילפ --

 ! דובכה-אסכ םוצ זיב -- רעכעה
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 טציא טלעוו עצנַאג יד טלָאװ ךיא זַא ,המשנ רעד ףיוא טוג ױזַא זיא'ס

 זיא סָאװ שטנעמ רעדעי זיא'ס .ךיז וצ טנעָאנ טעילוטעג יז ןוא ןעמונעגמורַא

 -- ןַאלּפָארע ןיא ָאד קידנציז ,טציא ןוא ,דימת רעדורב ןיימ שטנעמ ַא רָאנ

 ! רעמ ךָאנ

 ןעמענ ךיז טעוו רעלדָא רענרעבליז ןיימ ןוא ,עלייוו ַא ךָאנ ,טָא

 ןָא ןטייוו ןופ ןיוש טעז'מ .ןַאװ:-ןַאס ןופ דלעפ-טפול ןפיוא ןזָאלרעטנורַא

 ןוא ןזָאלרַאפ סיערג ךימ טעװ דלַאב ,ָאי .דנַאל רענַאקיר-ָאטרַאּפ ןופ ןרוּפש

 ...ענטומ קרַאטש ןייז רימ ריא ןָא טעוו סע .ןײלַא ןביילב לעוװ ךיא

 וצ ןָאטעג גָאז ַא ליטש ךיא בָאה-- ! ריד ךָאנ ןעקנייב לעוװו ךיא --

 ןגיוא ענירג עריא .עטכַארטרַאפ ַא ןסעזעג טלָאמעד טקנוּפ זיא סָאװ ,ןסיערג

 .ןַאטנָאפ ַא ןופ סנּפָארט עטצירּפשעצ יוװ ,לקניפעצ ַא ןבעגעג ךיז ןבָאה

 ךימ עטרעטיוהעגפיוא קרַאטש ַא יז טָאה -- ?סע טסניימ וד --

 ,טגערפעגרעביא

 ! סיוועג --

 ךיז לעטש -- ןפורעגנָא ךיז שיטסַאיזוטנע יז טָאה -- ,סָאוװ טסייוו --

 ַאלעוזענעוו ןייק עזייר ןייד טסעוװ ,ָאקיר-ָאטרַָאּפ ןיא ּפָא טכַאנ רעביא

 | ! ןגרָאמ ןצעזרָאפ

 .תוביס ךס ַא בילוצ טשינ סע ןעק ךיא ,סיערג ,ןיינ --

 גָאז ַא ךיז רַאפ ליטש גנורעױדַאב רעפיט טימ יז טָאה -- ! דָאש ַא --

 .ןָאטעג

 ךיא יצ , :טגערפעג ן'סיערג ךיא בָאה ,ןַאװ-ןַאס ןיא ךיז ןענעגעזעג םייב

 *? ןָאט שוק ַא ריא געמ

 .טרעפטנעעג לוק ןטקיטשרַאפ בלַאה ַא טימ יז טָאה -- ! טסגעמ וד --

 רעסיוא ןַא ןעוועג זיא דלעפ-טפול רענַאװ-ןַאס ןפיוא טכַאנרַאפ רעד

 ןעקנוטעגנייא ץַאלּפ ןעיירפ ןקימורַא םענופ .רעקידנּפַאכרַאפ-ךעלנייוװעג

 ענטַאימ עקַאמשעג ןזָאלבעג ןבָאה ,לַאזקָאװ-:טפול םייב ןסנירג ןיא

 -ץגֹּפָא ךיז טָאה ןַאלּפָארע רעד סָאװ טייצ רעצרוק רעד ןיא .ךעלעטניוו

 ןייק געוו ןקידרעטייוו ןייז ףיוא םעטָא םעד ןּפַאכוצרעביא ףיוא טלעטש

 -ןייפ יד זיולב טשינ ןטכַארטַאב וצ טוג טעײּפסיױא ךיא בָאה ,סַאקַארַאק

 רַאפ ץלָאטש ַא ןעווע ג וליפא טלָאװ סָאװ ,עיצנַאטס-טפול עטעטַאטשעגסיוא

 ,חטש ןקימורַא םעד ךיוא רָאנ ,ָאקיר-ָאטרָאּפ יו רעדנעל ערעסערג רס ַא

 רימ סע זיא ןיירַא ּפָאק ןיא ליפוצ זַא ,הדומ ךייא רַאפ ַאד ךיז ןיב ךיא רעבָא
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 בָאה ךיא .ןזָאלרַאפ סע'סיערג ןיז ןיא ןגעלעג זיא רימ .ןכָארקעג טשינ

 ...טײקענטומַאלַאק עקרַאטש ַא טליפעג

 רעד .רעדיוו ןיוש טילפ רע ןוא ףיוא ןַאלּפָארע רעד ךיז טבייה טָא ןוא

 טלַאה ןוז יד .ןעיירעלַאמ עשיטסַאטנַאפ ןופ םי רעסיורג ןייא דניצַא זיא למיה

 וא ןעגנוכייצ ,רעדליב עשיטסַאטנַאפ עכלעזַא טלָאמ ןוא ןצעז ןיא ןיוש ךיז

 ךיז ןעק עיזַאטנַאפ עכעלשטנעמ יד .גיוא סָאד שממ טדנעלב סע זַא ,סעטנעל

 רעקידרעמוז:טימ רעקיאור-ןטלעז ַא זיא סע .ןלעטשרָאפ טשינרָאג סע

 ןלָאמעג סעיצַאטסעפינַאמ עקידנרילָאק ןופ טייק ַא .םולח ַא יו ,טכַאנרַאפ

 רעד ןיא רענייק סָאװ טנַאה רעכעלטעג ַא ןופ ןברַאפ עקידנגיובנגער טימ

 ןוא ןגיוא ענייד ייברַאפ קידעינַאּפמַאש ןעמיווש ,ןריּפָאק טשינ סע ןעק טלעוו

 רעליוה ןיא ןציז טסביילב וד ןוא רעטיצ ןקילײה ַא שממ סױרַא רימ ייב ןפור

 ןטסנוק עלַא ןופ ךלמ רעד ,טָאג ןופ טנַאה יד רָאנ עקַאט .גנורעדנואווַאב

 עפיט יד ןרעהעג ןײלַא םיא רָאנ ! ןזייווַאב סנױזַא ןעק ,טלעוו רעד רעביא

 ױזַא יוו טסייוו ןײלַא רֶע זיולב ;ןברַאפ עקידנגיובנגער עקיזָאד יד ןופ תודוס

 ערעדנַא יד ןיא ענייא ךיז ןטכעלפ סע !ןצונ וצ ןוא ןשימפיונוצ ייז

 יד ןוא ,רעטסעווש טימ רעדירב עכעלבײל יו ,סעטנעל עלופרילַאק

 ןוא ןטייוו ןופ טקידלָאג ,םולב עקידכעלייק עסיורג ַא יוװ ,ןוז עטמַאלפעצ

 ,גָאט ןופ דײשּפָא זייווכעלסיב טמענ

 ןכיוט סע ! דַארַאקסַאמ רעשיטסַאטנַאפ ַארַא'ס -- םי ןפיוא טרָאד ,ןטנוא

 ןייא ןיא ,סענסָאס עכיוה יוװ ,ןלייז עכעליורג-בלַאה עכלעזַא סױרַא םי םענופ

 ןיא ,ןגייווצ ענעכָארבעגּפָא טימ סעבמעד יו ,רעמייב עוויסַאמ עטלַא ;לקניװ

 סעּפוק טרימרָאפ ךיז ןבָאה לקניוו ןטירד ַא ןיא ןוא ;לקנייוװ ןטייווצ ַא

 ךיוא ןוא ;טייצ:טינש ןיא דלעפ ַא ףיוא רעמוז יוװ ,ןברַאג ענעדנובעג

 ,עינָאפמיס ַא :טרָאוװ ןייא טימ -- ןרוגיפ ,ןטלַאטשעג ,ןעמולב ײלרעלַא

 ,ןײלַא םי םעד .טליּפשעגסיױא קיטכערּפ ןוא טרירטסעקרַא ךעלרעדנואוו

 טשרעה סע .ןָא טשינ ןעמ טעז ,טכַאנרַאפ ןופ טייקלקנוט-בלַאה רעד בילוצ

 טימ טקעטשעגנָא רעוו ךיא רעכלעוו ןופ טייקלמירדרַאפ ַא טרָאד ןטנוא

 טשינ בָאה ךיא עכלעוו רַאפ ליפעג ַא -- ורמוא ןופ ליפעג םענדָאמ ַא סעּפע

 ...רעטרעוו ןייק

 טלָאװ רע יוװ ,רעלענש ךס ַא ,ךיז טכַאד ,טציא טילפ ןַאלּפָארע רעד

 סָאװ ,טייקלקנוט רעכעליורג רעד טָא ןופ ןפיױלטנַא רעכיג סָאװ טלָאװעג

 ףרַאד עזייר יד .םורַא םעד רעפיט ץלַא טּפַאכרַאפ ןוא רעטכידעג ץלַא טרעוו
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 סָאװ טרעוו רימ ייב טײקענטומַאלַאק יד ןוא העש עטוג ַא ןעמענ ךָאנ

 ,ץסיערג ןָא ןיײלַא ןציז ָאד ךעלמייהמוא קרַאטש רימ זיא'ס .רעסערג רעטייוו

 עקרַאוטס רענייש רעד ייב לעטשַאב ןוא סעּפע טימ ןקרַאטש ךיז ךיא ריבורּפ

 ...קַאינָאק ןשיזיוצנַארפ ַא

 .י .נ ,1958 ,28 .בעפ ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ,

 ?ןטורקער,

 טרעוו סָאוו ,קירוצ רָאי טרעדנוה טימ לטעטש ןשידיא ןיא

 רעטעברַא ןשידיא ןקיצניא םענופ טציא טליּפשעג שירעלטסניק

 48 ףיוא לרעטַאעט ןיילק ַא ןיא ,"ףעטרַא, ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט טסנוק

 יוינעווע עטכַא ןוא יײװדָארב ןשיווצ ,סַאג רעט

 רעד עטסנעש יד ןופ ענייא ,גנוניימ ןיימ ךַָאנ ,זיא "ןטורקער,

 ךיא יו רעטַאעט ןליּפש שירעלטסניק ױזַא ."ףעטרַא, םעד ןופ ןעגנוכיירג

 טשינ "ףעטרַא, םעד טציא זיב ךָאנ ךיא בָאה ,עסעיּפ רעד ןיא ןעזעג ייז בָאה

 ןוא טליּפשעג טרעוו ןוא ןרָאװעג טריפעגפיוא זיא עסעיּפ יד .ןעזעג

 עלופסקורדנייא ןופ עײרעלַאג ַא .ליטס-המיבה ןטכע ןיא טריפעגכרוד

 ןרעוו ןוא עניב רעד ףיוא ןגיוא ערעייא רַאפ ךרוד ןעייג ,ןטלַאטשעג

 ,םַאנסיוא ןָא רעליפש ןקיצנייא ןדעי ןופ טכַארבעגסױרַא שירעלטסניק

 -גנַאל רעד ןזיװַאב ָאד טָאה ןסיוו:עניב ןוא חכ ןשירָאסישזער סיורג

 ךרוד טכיירגרעד טָאה רע .רעדיינש ַאנעב "ףעטרַא , ןופ רָאסישזער רעקירָאי

 ןדעי טּפַאכרַאפ סע .גנַאר ןכיוה ןופ הגרדמ עשירָאסישזער ַא וצ "ןטורקער;

 טָאה ווָארַאטָאלַאז .נ סָאװ סעיצַארַאקעד ענייפ יד .רעבָאהביל רעטַאעט

 סָאװ ,קורדנייא ןכעלרעדנואוו םעד ןפַאש טפלעה ,ליּפש רעד רַאפ ןלָאמעג

 ,לקַאטקעּפס ןכייר-רילָאק םענייש םעד ןופ סױרַא טגָארט'מ

 ייווצ עטשרע יד .רעדליב 9 ןוא ןטקַא 3 ןיא טלייטעגנייא זיא עסעיּפ יד

 יד ןבָאה סעּפע .קרַאטש רָאג ןלעפעג ןעוועג טשינ רימ ןענייז סענעצס

 יד ךימ ןבָאה רַאפרעד רעבָא .טרישזרַאש ליפוצ עקשטעּפַאק ַא ָאד רעליּפש

 ןיב ךיא .סיפ יד ףיוא ןביוהעג ךימ ןוא טשַארעביא ךַאפנייא סענעצס ערעדנַא

 ןבעל םענופ עסעיּפ עכעלטכישעג ַא ,"ןטורקער , ןעז ןעגנַאגעג ןיב ךי א
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 ןוא לבמַאסנַאףעטרַא םענופ ןליּפש םענייפ םעד ןופ טקיצטנַא ןעוועג

 ןבָאה סָאװ ,ןרוגיפ עטרעמַאהעגסױא עקידעבעל יד ןופ טרירעג קרַאטש

 םעד רעביא םזַאיזוטנע ןיימ זיא ענעצס רעיינ רעדעי טימ .עניב יד ןטָארטַאב

 ןופ ןוא לבמַאסנַאףעטרַא םענופ ליּפשנעמַאזוצ ןשילַאקיזומ ןשינָאמרַאה

 טימ ןח ןשילַארטַאעט ןוא בעוװעג ןשירָאסישזער םענעדייז םענייפ םעד

 ךָאנ ןוא רעסערג ןסקַאװעג -- ןסָאגעגנָא זיא ךַאז עצנַאג יד ןכלעוו

 ! רעטשורַאב ַא ןצנַאגניא טליפרעד טולָאסבַא ךיז בָאה ךיא זיב ,רעסערג

 ןיא ענעצס יד :ןענייז ליּפש רעד ןיא סענעצס עטסקרַאטש יירד יד

 ןיא (רעדנעב .ה) עטַאװעילוג לעוװלעוו שדח:סנרּפ םייב ענעצס יד ,קנעש

 םעד ןמחנ ןופ טריפעגנָא "סעשטַאטרַאּפ , יד ןוא "להק, ןעשיווצ בוטש

 ןטירד ןיא ענעצס עטצעל יד ןוא ,(ןיוועל .ש) גנוי-רעדיינש םעד ,ןסיורג

 ,ןענייז סָאד ,(ווָאקיזייא .ש) רעגולק ןרהא בוטש ןיא דיגנ:טָאטש םייב טקַא

 .סענעצס עטסקרַאטש יירד יד ,גנוניימ ןיימ ךָאנ

 ייוצ יד ןענייז ךעלמיטסקלָאפ קרַאטש ןוא ןייש ךרע ןַא ןָא רעבָא

 גנוי-רעדיינש םעד ןמחנ ןשיווצ ךיז ןענעגעגַאב סָאד יו ,סענעצס עקיצרַאה

 ןפיוא טכַאנייב (רעלזָאר .ג) עלעמורפ לרעטכעט סע'סחניּפ דיסח םעד ןוא

 י) יעשָאוירק רעזיל רעדיינש םייב ענעצס עטייווצ יד ןוא .ןָאקלַאב

 .י ןוא ןעזָאר .ה ,ןיוועל .ש) ןלעזעג-רעדיינש יירד ענייז טימ (יקסנַאשטילעוװ

 טפַאהרעטסיײימ ןרעוו ,עטייווצ יד ייס ןוא ענעצס עטשרע יד ייס .(ןיגָארש

 ,רעליּפש יד ןופ טריפעגכרוד

 ןייז טוג טנכייצעגסיוא טליּפש ,רעדיינש רעד סלַא יקסנַאשטילעװ .י

 ױזַא ןוא תוטשּפ ַאזַא טימ גנוי-רעדיינש םעד ןמחנ טליּפש ןיוועל .ש ןוא .לָאר

 סָאװ ,קינשַאּפערָאה ןטנוזעג םעד קיטייצכיילג ,ךעלמיטסקלָאפ-קיצרַאה

 ןוא טייקיטסול טימ דיירפ-סנעבעל טימ ץרַאה רעיא ןָא טליפ

 ,טײקשירַאטנוב

 יד ןליּפש ריא טימ רעלזָאר עדלָאג ךייא ףיוא טכַאמ קורדנייא םענייפ ַא

 ריא ףיוא טנעקרעד ריא ןוא קידוועמעש ,טרַאצ זיא יז .עלעמורפ ןופ לָאר

 םעד ןע'נמחנ ןיא טבילרַאפ-קרַאטש זיא יז זַא ,םינּפ ןעמורפ שירעדניק

 ןיא ,לעדיל-עביל ַא יז טגניז ,םיא ךָאנ טפַאשקנייב ריא ןיא ! גנוי-רעדיינש

 ןיא םלוע רעד ןוא קיצרַאה טגניז יז .ןָאט-סקלָאפ ןטסנייפ ןיא ,ןטסנעש

 ,ןח סָאמ םעד ןופ טײקמערַאװ ַא סעּפע טימ ןעמונעגכרוד טרעוו רעטַאעט

 ! לָאר רעד ןיא ןײרַא טגָארט יז סָאװ
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 רעד ןופ לָאר רעד ןיא רעמיר .ל ןעוועג ןלעפעג ךיוא זיא רימ

 סלַא ךעליירפ .ל ,רוכיש ַא דיא ַא ,דש לאירבג סלַא ןַאמדירפ .מ ,ז'רעקנעש

 עדנילב ס'נמחנ סלַא ָאנירדָאט .ט ןוא גנוי-בצק סלַא ןייבשריה .א ,טולּפ םייח

 ,רעטומ

 עיפלעדאליפ ,1924 ,16 .ווָאנ ,"טלעוו עשידיא,

 דלעפנירג ירנעה

 רעשידיא רעד ןופ ןטלַאטשעג ןוא ןדָאזיּפע ,ןטנעמגַארפ עקינייא

 ןוא טכַאקעג ךיז טָאה סע ואוו ,עקירעמַא ןיא טלעוװדָאידַאר

 טימ ,(ךעלדנרעטש ןוא ןרעטש) "ךעלערַאטס , ןוא "סרַאטס, טימ טישער'עג

 ...ָאד רעטַאעט ןשידיא ןטימ יו רעקינייוו טשינ ,"סעקרַאמ ,, ןוא "סעמריפ ,

 -ַאליפ ,קרָאיוינ טימ קידנבױהנָא ,עקירעמַא ץנַאג רעביא ךָאד זיא

 ,דנַאלװילק ,גרובסטיּפ ,ןָאטסָאב ,ןָאטגנישַאו ,רָאמיטלַאב ,עיפלעד

 ,סעלעשזדנַא-סָאל ןוא יטעניסניס ,ימַאימ ,סיאול-טניעס ,ָאגַאקיש ,טיָארטעד

 -ָאידַאר עשידיא ןוא סעיצנַאטס-ַאידַאר עשידיא ןופ ץענ ַא ןעוועג

 ! ןעמַארגָארּפ

 עשידיא ץוט רעבלַאה ַא יו רעמ ןעוועג ןענייז ןײלַא קרָאי-וינ ןיא

 ,ילעבָאד ,.יב .יִע .ףֹע .וילעבָאד ,.יד .יוו .יא ,וילעבָאד :סעיצנַאטס-ָאידַאר

 .לע .וילעבָאד ,.סקע .ןע .יב .וילעבָאד ,.יד .רַא .יִע ,וילעבָאד ,.שטיע .יט .לע

 עכעלטנכעוו עלעיצעּפס ייווצ יד ץוחַא ,.יס .יב .יב ,וילעבָאד ,.יב .יַא

 -ָאידַאר עשילגנע עסיורג ייווצ יד ףיוא ןעמַארגָארּפ עשידיא עקידיקָאטנוז

 ,םע .ישזד .םע .וילעבָאד ןוא .יע .יס .םע .וילעבַאד :סעיצנַאטס

 יד טימ ןָאטעגּפָא ךיז טָאה קרָאי-וינ ןיא סָאװ ,ןבעגרעביא ןעד ןעק רעוו

 יד, !טלעוװיָאידַאר רעשידיא רעד ןיא "סעקרַאמ , ןוא "סעמריפ, עלַא

 רעד , ,(ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה) "ץַאיַאּפ רעד , ,(דלעפ רתסא) "עמַאמ עשידיא

 "קלָאפ ןייז ןופ רעגניז-רעטסיימ רעד , ,(יקצול לארשי) "ףָאזַאליפ רעשידיא

 רעכעליירפ רעד, ,(ןַאמטלַא בקעי) "עטַאט רעשידיא רעד , ,(רעשיוא השמ)

 רעד , ,(טעמול ךורב) "עדייז רעליווזנָארב רעד, ,(ןַאסיימ בקעי) "ןזח

 ןביירשוצנָא קנַאדעג ןטימ םורַא ךיז גָארט ךיא זַא ,טייצ עגנַאל ַא ןיו (|)
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 ןעב) "קַאווטיל רעכעליירפ רעד, ,(טייצטכער רָאמיס) "רודַאבורט רעשידיא

 "קישטשרַאּפ רעד, ,(טַאלבנזָאר סקַאמ) "רעבעוו:םיורט רעד , ,(?ניליעג

 סָאד , ,(רעלוקס יבצ ןוא ךיילב הדוהי) סעקינסעכַאלעצ יד , ,(ףָאדעמ דיווייד)

 קַאסיא) "רעגניזןסַאג רעד, ,(סרעטלָאװ לעבַאזיא) ?עלעגייפ-גניז

 -רעגניז רעד, ,(גרעבמָארטס על'הנח) "ןרעגניז-סקלָאפ יד , ,(ןָאטסדַאלג

 ןוא ינע , ,(רעשיוא עלעדיירפ) "עט'נזח יד עלעדיירפ , ,(רעביוט םייח) "טעָאּפ

 "רענייגיצ רעשידיא רעד , ,(רעצינש ַאטעירנעה ןוא ףָאקשטוטס םוחנ) ?"ינעב

 רעוו . . .ןוא ,(ינדרי יכדרמ) "רעגניז רעניטסעלַאּפ רעד , ,(רעטעלק סקַאמ)

 ?ןעקניידעג ןעמעלַא ןעד ןעק

 יד ןופ ןעוועג ןענייז "סעקרַאמ, ןוא "סעמריפ, עטנַאמרעד עלַא יד טָא

 ץוחַא .קרָאי-וינ ןיא טלעװיָאידַאר רעשידיא רעד ןופ עטסרעלוּפַאּפ עמַאס

 ןענייז ערעדנַא ,ךָאו ַא לָאמ יירד ןוא ייווצ ,ןטירטפיוא עטפָא ערעייז

 יד טָא ןופ רענייא רעדעי טָאה ,ָאידָאר רעד ףיוא גָאט ןדעי ןטָארטעגפיוא

 טעטירַאלוּפָאּפ יד טצונעגסיוא "סעקרַאמ,, ןוא "סעמריפ , עטנכערעגסיוא

 טרעצנַאק ןלעיצעּפס ַא טנדרָאעגנייא ךיז רַאפ טָאה ןוא עריא רעדָא ענייז

 ןסירג ַא ןיא רעדָא רעטַאעט ןשידיא ַא ןיא סעמַאלקער עסיורג טימ

 ןעמ זיא ,יוא !ןעמוקעג ןעמ זיא ,יוא ? םלוע רעד ןוא .לַאז-טרעצנַאק

 םענעי ןוא םעד ךעלנעזרעּפ ןקוקנָא ,רעדנואוו זייב ַא ףיוא יו ,ןפָאלעג

 יָאידַאר, ,"רַאטס-ָאידַאר, ,"רושטיפ-ָאידַאר, ןטבילַאב ןוא ןרעלוּפָאּפ

 ! "טייקכעלנעזרעּפ

 ...קנעב ףיוא ןוא שיט ףיוא ןָאטעג ךיז טָאה סע ,ללכה

 ?סעקרַאמ-ָאידַאר , ןוא "סעמריפי-ָאידַאר , עטנַאמרעד יד טָא ןופ עקינייא

 טרעצנָאק ןייא ךיז רַאפ ןענעדרָאניײא טימ זיולב טנגונָאב טשינ ךיז ןבָאה

 ,ןטעהנַאמ :טָאטש רעד ןופ ןלייט ענעדישרַאפ ןיא ןטרעצנַאק עכעלטע רעדָא

 ךָאנ ןעגנַאגעג ןענייז רָאנ ,סקנַארב ,ליװזנַארב ,דנַאלייא-ינוק ,ןילקורב

 ךיז רַאפ טלעטשַאב ןוא טעטירַאלוּפָאּפ רעייז טצונעגסיוא ןבָאה ייז :רעטייוו

 גלָאפרעד סיורג טימ ןענייז סָאװ ,"ןסעיּפ , עלעיצעּפס ןגרוטַאמַארד ייב

 :קרָאײוװינ רעביא סרעטַאעט עשידיא ענעדישרַאפ ןיא ןרָאוװעג טליּפשעג

 ,"עמַאמ עשידיא יד , ןיא דלעפ רתסא ,"ץַאיַאּפ רעד , ןיא ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה

 רעד, ןיא טעמול ךורב ,"תבש ףיוא לד'נזח ַא, ןיא רעשיוא עלעדיירפ

 רעטעלק סקַאמ ,"טעָאּפ-רעגניז רעד , ןיא רעביוט םייח ,"עדייז רעליווזנַארב

 ."רענייגיצ רעשידיא רעד , ןיא
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 ַארַאס !טכָאקעגּפָא ךיז טָאה סע סָאװ ,ךעלעטַאט ,ָא ,ךעלעמַאמ ,ָא

 -רעטַאעט יד לעיצעּפס !ןעוועג ןענייז סָאד ןגלָאפרעד-רעטַאעט עסיורג

 ,"טעָאּפ-רעגניז רעד , ,"עמַאמ עשידיא יד, ,"ץַאיַאּפ רעד , :ןעגנולעטשרַאפ

 טכירעגפיוא שממ זיא וװוָאקָאלבַאי ןַאמרעה !"תבש ףיוא לד'נזח ַא, ןוא

 ךיילג ןוא -- "רַאטס-רעטַאעט , ַא ןרָאװעג טכַאנרעביא זיא רע :ןרָאוװעג

 ...סָאבעלַאב:רעטַאעט רענעגייא ןַא ןוא רָאטקעריד-רעטַאעט ַא ךָאנרעד

 ,ןירָאג רַאקסָא ,ףָאקשטוטס םוחנ :רעריסנָאנַא-ָאידַאר עשידיא יד טנייה

 ,ושָאטַאּפָא דוד ,ַאקנעסַאב ןעב ,רעלוקס יבצ ,רעקעּפ רָאטקיװ ,לעּפַאר ַאשימ

 יַאבַאר ,רעטכעש בקעי ,ןַאמיַאל בייא ,ןיוועל לשרעה ,ןײטשדַאג לכימ

 ַא -- רָאטקעּפס הנח ,עפַאשזד דלָאנרַא ,יקציוועל לכימ ,גרעבנָארק

 סָאד ןעוועג םלוע-ָאידַאר ןשידיא םייב ךָאד ןענייז ייז ! סעּפע טייקיניילק

 ...לסיוטש ןופ עטשרעביוא

 עמַאס רעד ןופ רעטלַאװרַאפ ןקירָאיגנַאל םענופ טיוט םעד טימ ,טציא

 רָאנ ,ןײלַא קרָאי וינ ןיא זיולב טשינ עיצנַאטסיָאידַאר עשידיא רעטסרעלוּפָאּפ

 ןעמוקעג זיא ,דלעפנירג ירנעה ,.יד .יוו .יא .וילעבָאד ,עקירעמַא ץנַאג רעביא

 עלַא רַאפ לָאמ ןייא ןוא טנַאה רעד ןיא ןעּפ יד ןעמענ וצ טייצ יד רימ רַאפ

 ןטלַאטשעג ןוא ןעדָאזיּפע ,ןטנעמגַארפ עטנַאלּפעג-גנַאל יד ןבײרשנָא לָאמ

 ךיוא טָאה סָאװ ,טלעוו ַא -- עקירעמַא ןיא טלעװיָאידַאר רעשידיא רעד ןופ

 ןיא ָאד ןבעל-רוטלוק ןשידיא םענײמעגלַא םעד וצ ןגָארטעגוצ קלח ריא

 ,..תונורסח עריא עלַא ףיוא טקוקעג טשינ ,דנַאל

 וצ סעמעוו ,ץ'דלעפנירג ירנעה טימ אקווד ! רָאנ עז :טכַארט ךיא

 סָאװ ןרָאי עלַא יד ךרוד רעבָא ,ןעוועג טשינ דָארג ןיב ךיא "דיסח, רעסיורג

 ַא ,עיצנַאטס רעד טימ ןדנוברַאפ ןייז ןיימ ןוא טנעקעג ךיז ןבָאה רימ

 ןוא עכעלטניירפ ןיא ןעוועג רימ ןענייז ,טרעדנוהרָאי לטרעפ ןקיכעלייק

 עירעס ןיימ ןָא ךיא בייה םיא טימ אקווד -- ןעגנואיצַאב עקיד'צרַא-ךרד

 ? טלעװ-ָאידַאר רעשידיא רעד ןופ ןטלַאטשעג ןוא ןדָאזיּפע ,ןטנעמגַארפ

 רשפא :ייברעד הביס ַא ָאד זיא םתסמ רַאנ ,ענדָאמ יאדווַא סע זיא

 ןיימ טכַאמעג עקירעמַא ןיא ךיא בָאה "הלשממ , ןייז רעטנוא לייוו ,רַאפרעד

 ,קנַאד ןיימ םיא ןקירדסיוא ןופ ןפוא רעד ןייז לָאז סָאד ןוא ,"טויבעדדָאידַאר,

 ...ךעלגעמ

 קיטיירפ ,ךָאװ ַא לָאמ ייווצ קידנעגניז ,ךעלריטַאנ ץנַאג ןעוועג זיא סע

 בָאה ,עיצַאקַאוװ תעב ,טייצ-רעמוז ןוא ,.יד .יוו .יא .וילעבָאד ףיוא ,קיטנוז ןוא
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 ןוא רעריסנָאנַא:טּפױה ייווצ יד ןטָארטרַאפ ,לָאמ וצ לָאמ ןופ ,ךיא

 ;ַָאקנעסַאב ןעב ןוא רעלוקס יבצ ,עיצנַאטס רעד ןופ סרעריפנָא-ןעמַארגָארּפ

 ,טריטקַאדער ,1960 זיב 1950 ןשיוצ ,רָאי ףניפ עלופ ןופ ךשמ ןיא םגו

 יד ןופ ווירב עטקישעגוצ יד ףיוא סרעפטנע יד ןבירשעג ןוא טעברַאַאב

 ַא לָאמ ריפ טָאה (יקצול לארשי) "ףָאזָאליפ רעשידיא רעד , סָאװ רערעהוצ

 ןייז ףיא טלדנַאהַאב ,קיטיירפ ןוא ךָאוװטימ ,קיטסניד ,קיטנָאמ :ךָאװ

 עטלָאצַאב-טסכעה עמַאס יד ,עיצנַאטס רעקיבלעז רעד ףיוא םַארגָארּפ

 ("טרעסנַאּפסעג,) טרינַארטַאּפ זיא סָאװ ,עקירעמַא ץנַאג ןיא םַארגָארּפ

 יד, עמריפ רעלַאנָאיצַאנ רענַאקירעמַא רעטסואוַאב רעד ןופ ןרָאוװעג

 ,ךָאװ רעד ןיא קיטשרענַאד ןדעי ךיוא ןוא ,ינַאּפמָאק קלימ ןָאשיײנרַאק

 ןײלַא ךיוא לָאמ וצ לָאמ ןופ) "לקיטרַא:טייל ַא ןוא סעיינ יד , ןבירשעג

 (ָאידַאר רעד ףיוא "לקיטרַא:טייל , םעד טנעיילעג ןוא סעיינ יד ןבעגעגרעביא

 רַאפ ,עיצנַאטס רעקיבלעז רעד ףיוא ןוא ,"ףָאזָאליפ ןשידיא , ןקיבלעז ןרַאפ

 רעסיורג ַא ןופ ןרָאװעג טרינַארטַאּפ ,לָאמַא רעדיוו ,זיא סָאװ ,םַארגָארּפ ןייז

 סע זַא ,"יס יד ףֶא ןקישט, :עמריפ "שיפ-ַאנוט, רעלַאנָאיצַאנ רענַאקירעמַא

 ,עטכערעגמוא ןוא עטכערעג ,"ןעלביארַאפ , עקיטייזנגעק ןביילקנָא ךיז ןלָאז

 טשינ ןץדלעפנירג זיא'ס ןוא ןעגנוזעג בָאה ךיא סָאוװ דיל ַא בילוצ לָאמַא

 ךיא סָאװ גנולעטש רעדָא קורדסיוא ןפרַאש ַא בילוצ לָאמַא .ןרָאװעג ןלעפעג

 ןעמַארגַארּפ יד ןופ "ןעלקיטרַא:טייל , יד ןיא רעדָא סעיינ יד ןיא טצונעג בָאה

 ןעמַארגָארּפ ייווצ עקיבלעז יד ןבָאה רימ רַאפ) "ףָאזָאליפ ןשידיא , ןרַאפ

 רעריסנָאנַא-ָאידַאר ןוא לַארטַאעט רעד טיירגעגוצ "ףָאזָאליפ ןשידיא , ןרַאפ

 ןופ רעטעברַאטימ רענעזעוועג ,רעביירש רעד ךָאנרעד ,ןיוועל לשרעה

 זיא טכַאמעגוצ ךיז טָאה "לַאנרושז-ןגרָאמ ,, רעד ןעוו ןוא ,"לַאנרושז-ןגרָאמ,

 -סעיינ רעד רעטעּפש ןוא "סטעוורָאפ , ןיא רעטעברַאטימ ַא ןרָאוװעג רע

 ַא ןעוועג רימ זיא רע רעבָא .(םיובלע השמ ,"סטרעוורַאפ , ןופ רָאטקַאדער

 רע ... .ןַאמרופ ןַאמרָאנ ,רעגלָאפכָאנ ןייז יו ,רעמענעגנָא ןוא רעטנעענ ךס

 ןוא ןסיו טימ שטנעמ ַא ,שטנעמ רעלערוטלוק ַא ןעוועג טרָאפ זיא

 םוצ רענייא ןגױצַאב ךיז ןבָאה רימ ,טקרעמַאב ןיוש יו ,ןוא ץנעגילעטניא

 ...ץרא-ךרד טימ ןרעדנַא

 רעד ןופ רעטלַאוורַאפ סלַא ןעמוקעגנָא זיא דלעפנירג ירנעה רעדייא

 ןופ רעטלַאוורַאפ רעד ןעוועג רע זיא ,.יד .יוו .יא .וילעבָאד עיצנַאטס-ָאידַאר

 וו טשינ סייו ךיא .'סטרעוורָאפ, ןיא גנולײטּפָאעמַאלקער רעד
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 -רַאפ רעד יוװ רעבָא ,"ןטסָאּפ , ןקיזָאד ןפיוא ןעוועג זיא רע ךיירגלָאפרעד

 ,טנכייצעגסיוא קרַאטש רָאג ךיז רע טָאה .יד .יוו .יא ,וילעבָאד ןופ רעטלַאװ

 ןוא ,ןדָאב ןלעיצנַאניפ ןטסעפ ַא ףיוא טלעטשעגקעוװוַא עיצנַאטס יד טָאה רע

 .הגרדמ רעכיוה ַא ףיוא ןביוהרעד "םַארגָארּפ-סטרעוװרָאפ, םעד טָאה רע

 ַא ןגָארקעג גנוריפנָא ןייז רעטנוא טָאה "םַארגָארּפ-סטרעוװרָאפ, רעד

 ךס ַא טימ םַארגָארּפ רענעמואוושעצ ַא ןעוועג רע זיא םיא זיב ;"םינּפ,

 | ,"ןקַאמשעג ,, ןוא "תועד,

 ,וילעבָאד ןופ רעטלַאוװרַאפ רעד ןייז וצ זַא ,טשינ קפס ןייק זיא רימ ייב

 ןייז וצ יוו "טקעמשעג , רעסעב ךס ַא ץ'דלעפנירג ירנעה טָאה ,.יד .יוו .יא

 ןיא ןטסָאּפ ןייז ףיוא ָאד ."סטרעוורָאפ , ןופ רעטלַאװרַאפ-ןסנָאנַא רעד

 ךיוא זיא רע ןוא קיד'בוט-םוי רעמ טליפעג ךיז רע טָאה ,.יד .יוו .יא .וילעבָאד

 ,רעגניז ,ןטסיטרַא טימ ןָאט וצ טַאהעג טָאה רע .קידוװעעזנָא רעמ ןעוועג

 ,שזיטסערּפ ךס ַא ןבעגעגוצ םיא טָאה סע ןוא ,רעביירש ,רעקיזומ ,ןרָאיטקַא

 ,"הכולמ , רעקיזָאד רעד ןיא טסַאּפעגנײרַא ,טגָאזעג ךיא טלָאװ ,ךיז טָאה רע

 םיא טָאה ןטסָאּפ רעד .טלעטשעגרָאפ ךיז טימ טָאה עיצנַאטס יד סָאװ

 ..."תוכלמ ידגב, יו ןגָארטעג םיא טָאה רע ,טסַאּפעג

 עקירעהעג יד ,ןסיוו ןשימעדַאקַא טגָאמרַאפ טָאה דלעפנירג ירנעה

 ןופ רעטלַאוװרַאפ ַא ןייז וצ לעטש ןקיסַאּפ םעד ,ןרעינַאמ עקיטיונ יד ,רוטלוק

 ןייק טשינ עיצנַאטס-ָאידַאר ַא ךָאד זיא ףוס-לכ-ףוס .עיצנַאטסדָאידַאר ַא

 -ירעסָארג, ןייק טשינ יאדוװַא ןוא -- טפעשעג:-רעדיילק רעדָא ,קירבַאפ

 עקירעהעג יד ןופ סױרַא טייצ וצ טייצ ןופ זיא רֶע ןעוו וליפא ..."רָאטס

 ַא ןָא ,וליפַא זייב ,טערומכעגנָא ןעוועג זיא םינּפ ןייז ןוא ?סעילבָאלָאה,

 רעטריאודַארג-שזדעלַאק רעד דלעפנירג ירנעה ןעוועג ץלַא רע זיא ,לכיימש

 ...ןעמלטנעשזד רענַאקירעמַא רענעגיוצרעד ןוא

 רעריסנַאנַא םעד ףיוא :סעכ ןייז ןזָאלסיױא רע טגעלפ ןשטנעמ ייווצ ףיוא

 ןופ רָאטקעריד-קיזומ רעקירָאי-גנַאל רעד ,יקסוװוַאלסַאז .נ ןוא יקציוועל לכימ

 ע'סואימ , ןָאטּפָא ליטש רעד ןיא ןגעלפ עדייב תמחמ ,עיצנַאטס רעד

 טָאה ן'יקציוועל לכימ ףיוא ,אלימ .טנרָאצרעד םיא ןבָאה סָאװ "ךעלקיטש

 זיא ןײקסוװַאלסַאז ףיוא רעבָא ,ןעוועג רע זיא שטנעמ ַאזַא ,טרַאעג טשינ ךימ

 ...רוטַאנ עכעלשטנעמ ַא רעביא ךַאמ ייג רָאנ ,שודיח ַא ןעוועג דימת רימ

 ,רערינַאּפמָאקַא רעכעלרעדנואוו ַא ןוא רעקיזומ רעטבַאגַאב ַא ןעוועג זיא רע

 ,ןטלָאװ "ןשַארג, ַא רַאפ . . . רוטַאנ "רעקיטוה:בָארג, ַא טימ שטנעמ ַא רָאנ
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 רעד טימ ןטַאט םעד ןבעגעגקעװַא ,יקסװַאלסַאז יא יקציוועל לכימ יא

 ...עמַאמ

 ַא זיא דלעפנירג ירנעה זַא ,קורדנייא ןרעטנוא ןעוועג ןענייז ךס ַא

 רעקיפיואנביוא ןַא יו רעמ טשינ ןעוועג זיא סָאד רעבָא ,שטנעמ רעגנערטש

 ,טגָאזעג לָאמַא רימ רע טָאה ,"לייוו , ,רעגנערטש ַא ןעוועג זיא רע .קורדנייא

 רעדעי .קידנעטייר רימ ףיוא ןרָאפ ןעמ טעוװ טינַא ,גנערטש ןייז זומ ךיא,

 ןוא תוצע ענעטעבעגמוא ענייז טימ רימ וצ ןעמוק טעוװ רענייא

 ,טעװ ןיקסוג ;טניירפ ענייז רימ וצ ןקיש טעװ ןינַאכ :ןעגנורידנעמָאקער

 ןוא ,עקיבלעז סָאד ןָאט טעוװ דלעה ףלָאדַא ןוא ,טניירפ ענייז ןקיש ,רעדיוו

 ןופ "יסילָאּפ , יד ןטלַאהוצנָא ןעז זומ ךיא .ןדייל ןופרעד טעוװ עיצנַאטס יד

 ןעצ ןַייק ןופ טשינ ,רעטלַאװרַאפ-שטנעמ ןייא ןופ ,סָאבעלַאב-שטנעמ ןייא

 ,"...תועד

 ןזָאלוצ טלָאװעג טשינ ןפוא םושב ,לשמל ,טָאה ,דלעפנירג ירנעה

 ןָאט וצ ןבָאה ןלָאז ייז זַא ,סרָאטיזַאּפמָאק-ראטַאעט עשידיא יד ןופ םענייק

 טַאהעג ןרעג טשינ וליפא טָאה רע :סרענעש ."םַארגָארּפ-סטרעוװרָאפ , ןטימ

 סיקסווַאלסַאז ןעוועג סע זיא רשפא ,דיל-רעטַאעט ַא סרעייז ןעגניז ןזָאל וצ

 רעד ןופ רָאטקעריד-קיזומ רעד ןעוועג ךָאד רע זיא ףוס-לכ-ףוס :סולפנייא

 ייב טגערפעגנָא ךיז טָאה רע שטָאכ ,העד יד טַָאהעג טָאה רע ! עיצנַאטס

 ...ןָאטעג טשינרָאג ןײלַא טָאה ןוא ןץ'דלעפנירג

 ןגעוו טָאה יקצענַאשלַא רעדנַאסקעלַא רעגײטשַא סָאװ ,טשינ ךיא סייוו

 םעד ןגעוו טָאה ןייטשלע םהרבא סָאװ רעדָא ,טגָאזעג ץדלעפנירג ףיוא םעד

 ףיױא םעד ןגעוו טָאה יקסנישמור ףסוי סָאװ רעבָא סייוו ךיא ,טכַארטעג

 ָאד ךיז טזָאל סָאד רָאנ ,"לַאיָאר , עפַאק ןיא לשיט ַא ייב טגָאזעג ץדלעפנירג

 ...ןגָאזרעביא טשינ

 ןוא רָאי 9 ןופ רעטלע ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא דלעפנירג ירנעה

 -גנוטלַאורַאפ רעקירָאיגנַאל רעד ,ן'פָאגָאר ללה טימ ןעמַאזוצ טָאה

 ףלָאדַא ןוא ,"סטעוורָאפ , ןופ רַאטקַאדער-ףעש רעטעּפש ןוא רעטקַאדער

 -סעיינ רעירפ ןוא ,קנַאב דעטײמַאגלַאמַא רעד ןופ טנעדיזערּפ רעד ,דלעה

 טרידוטש ,"סטעוורָאפ , ןופ רעטלַאװרַאפ-לַארענעג רעטעּפש ןוא רָאטקַאדער

 סלַא טריאודַארג טָאה רע ןכלעוו ןופ ,"שזדעלַאק-יטיס , רעקרָאי-וינ ןיא

 דלעפנירג ךיוא טָאה ,טניירפ-שזדעלַאק ייווצ ענייז יו טקנוּפ .טסירוי

 -- עיזעָאּפ ןבירשעג ליטש רעד ןיא ןוא שידיא ןבירשעג ןוא טדערעג
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 וצ רעדיל ענייז ןבעגעג לָאמַא רימ טָאה רֶע ,רעדיל עשילגנע ןוא עשידיא

 ןשיטעָאּפ ַא רעבָא ,ןעוועג טשינ יאדווַא סע זיא עיזעָאּפ עפיט ןייק ,ןענעייל

 טסַאפרַאפ יקסווַאלסַאז טָאה רעדיל עקינייא וצ ,טגָאמרַאפ ייז ןבָאה "קנופ,

 רעד ןופ עיצנַאטס רעד ףיוא ןרָאװעג ןעגנוזעג טפָא ןענייז ייז ןוא קיזומ

 ,סרעטלָאװ לעבַאזיא ,ןירעגניז רענייפ

 יד ןזָאלרַאפ וצ ןשטנעמ ַא רַאפ רעטלע עליואוו ץנַאג ַא זיא רָאי 87 ,ונ

 ירנעה ערעדנַא ןיק תמחמ ,ןייגקעװַא ןייז ךיא רעױדַאב ךָאד ,טלעוו

 סָאװ ,"דייס-טסיא , עשידיא רעקילָאמַא רעד ןופ טקודָארּפ ַא ,ס'דלעפנירג

 ריאמ ַא ,דלעה ףלָאדַא ,ףָאגָאר ללה עטנַאמרעד-רעירפ יד ןבעגעגסױרַא טָאה

 ,רעווליס ללה-אבא ,רד ַא ,ווָאקַאילּפיש םהרבא ַא ,ןַאמליה ינדיס ַא ,ןָאדנָאל

 טשינ ןיוש ןלעו ,ערעדנַא ךָאנ ןוא יקסּפיל סיאול ַא ,ןַאמדלָאג המלש .רד ַא

 טציא ןיוש זיא "דייס:טסיא , עשידיא עקילָאמַא יד .רעמ ןרעוו ןריובעג

 סָאד טרעּפכורּפַאב ןוא טרעכיײרַאב טָאה סָאװ ,עטכישעג ַא -- עטכישעג

 ...עקירעמַא ןיא ןבעל עשידיא ערַאג

 יי ,נ ,1972 .ּפעס -- .גיוא ,"רוטלוק עשידיא,

 ןשָאלעגסיוא ךיז טָאה ןרעטש ַא

 רעקָאט דרַאשטיר ןופ רבק ןשירפ ןפיוא רערט ַא

 רעטכירעגמוא ןַא יו ןעמוקעגנָא זיא ןברָאטשעג זיא רעקָאט דַאשטיר

 "רעלעפ-ץרַאה , ַא טָאה רעקָאט דרַאשטיר זַא טסואוועג טָאה'מ .ּפַאלק

 ןופ םיצולּפ ןוא לענש ױזַא טעװ רע זַא טכירעג טשינ ךיז טָאה רענייק רעבָא

 ,ןייגקעװַא טלעוו רעד

 : ! דָאש רעסיורג ַא

 ַאזַא ןופ ,טנַאװעג ןוא טינש םעד ןופ ,רעבילַאק םעד ןופ סרעגניז

 יד טָאה זיולב טשינ רעבָא .קינייוװ רעייז גָאט וצ טנייה ןענייז הגרדמ רעכיוה

 ,טלעוו עשיינזח יד ךיוא רָאנ ,ּפַאלק ןכעלקערש ַא ןטילעג טלעוװ:ערעּפָא

 רָאנ ,דרַאשטיר טשינ ןעוועג רעקָאט זיא טלעוו רעשינזח רעד רַאפ לייוו

 ןזח ןוא רעגניז-ערעּפָא רעטמירַאב-טלעוו רעד זַא סעיינ עקירעיורט י ך
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 עסיורג ןיא סעלעטש עשי'נזח ףיוא ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,רעקָאט ןבואר

 ןרעטסיא ףיוא ,"רעטנעס שיאושזד ןילקורב, םעד ןיא יו ,קרָאי וינ ןופ ןלוש

 רענַאיצילַאג  רעסיורג רעד ןיא ,סקנָארב יד ןיא לארשי תדע ןיא ,יעװקרַאּפ

 יד ןיא ךיוא ןוא -- טעטש ערעדנַא ןיא ךָאנ ןוא ָאגַאקיש ןיא "להוש

 ,ימַאימ ןוא גרעב-ליקסטעק

 ענייא ןעגנוזעג םענייז טרעצנַאק ןדעי ףיוא טָאה רעקָאט דרַאשטיר

 ןדיא עטסדמערפעגּפָא עמַאס יד רַאפ וליפא -- תוליפת עשי'נזח ייווצ רעדָא

 -- .טוַאס רעד ןיא רעדָא טסעוו רעד ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש ןיא ץעגרע

 שידיא ואוו ,קרָאי וינ ןיא דייס-טסיא רעד ןופ דניק ַא ןעוועג זיא רעקָאט

 עלַא ףיוא ןוא ןפיוה עלַא ףיוא ,רעכעד עלַא ףיוא טילבעג לָאמַא טָאה ןבעל

 ןוא טעוװָאכעג ,ןגיוצרעד ןוא ןריובעג םיא טָאה דייס-טסיא עשידיא יד .ןסַאג

 טנעקעג טשינ טָאה רע .ןבעל ןשידיא םוצ ןדנובעגוצ םיא ןוא ,טרעטיפעג

 רָאטיזַאּפמָאק ןוא ןזח ןטסואווַאב םייב ררושמ ַא יוװ ןעגניז ןייז ןסעגרַאפ

 ַא טימ טכעלרעהרַאפ ןוא טנָאמרעד רדסכ םיא טָאה רע .ה"ע רעזייוו עשוהי

 ,ץרא-ךרד ןקידלַאװג

 ,"םירבד ולא, עיציזָאּפמָאק ס'טרָאּפַאּפַאר ןזח ןעגניז טגעלפ רעקָאט ןעוו

 ַא ןופרעד וצ םיא טמוק סע זַא ,היחמ רָאג ךיז זיא רע זַא טליפעג ןעמ טָאה

 םיא טָאה'מ ןעוו טַאהעג ןעמ טָאה ליפעג ןקיבלעז םעד .טנוזעג קיטש

 ןעמעוו רַאפ ,"םוחר אוהו,; עיציזָאּפמָאק סטרעבליז לעװַאז ןעגניז טרעהעג

 ןיא .ןבירשעגנָא לעיצעּפס טָאה רָאטיזָאּפמָאק רעשידיא רעטריטנַאלַאט רעד

 קרַאטש ךיז רעקָאט טָאה ,ןויטַאטישטער עקיטכערּפ ייווצ יד טָא

 רע זיא ייז ףיוא לייוו ,טַאהעג ביל ייז טָאה רע תמחמ ,טנעכייצעגסיוא

 ,ןרָאװעג טעוועדָאהע גפיוא

 ןשיווצ ןלוש ןיא יא ןוא ןטילָאּפָארטעמ ןיא יא ןעגניז ןייז טָאה יאדווַא

 םיא טָאה ,רעגייטש ַא ,רעוו רעבָא .םיחוכיוו עסייה ןפורעגסיורַא ןדיא

 רענעדלָאג ַאזַא ןופ ןגָאזּפָא טנעקעג טשינ ךיז טָאה רע ? תועד ןגָאז טנעקעג

 רעזייה-ערעּפָא ןופ ַאקעמ יד -- ןטילָאּפָארטעמ ןיא ןעגניז יו טייהנגעלעג

 ,תונזח ןופ ןגָאזּפָא טנעקעג טשינ ךיוא ךיז טָאה רע רעבָא .טלעוו רעד ןיא

 ,גנַאזעג-הליפת -- לַאוװק ןטשרע םוצ ןגיוצעג םיא טָאה סע לייוו

 סָאװ יד .טיבעג ןדעי ףיוא -- רעלטסניק ןסַאלק יירד ןַארַאפ ןענייז סע

 ןעמורק ןוא טשינרָאג ייז ןבָאה ןײלַא עכלעוו יד ;תויח רעייז ןופ טשינ ןסייוו

 עטצעל יד .ךיא םענעגייא רעייז טימ ןעמוק סָאװ יד ןוא -- ערעדנַא ךָאנ ךיז
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 יד וצ טרעהעג טָאה רעקָאט דרַאשטיר ןוא -- ןטסיטרַא ע'תמא יד ןענייז

 יװ טכוזעג טשינ טָאה רע ;ךיא םענעגייא ןייז טימ ןעמוקעג זיא רע .עטצעל

 יו יצ ;ץגנילרָאיב רעדָא ץָאזורַאק ןכַאמוצכָאנ ,ןרָאנעט-ערעּפָא ערעדנַא

 רעבירעד ןוא -- אזניּפ ָאיזע רעדָא ןע'ניּפַאילַאש ןעגניזוצכָאנ ןסַאב ערעדנַא

 ןוא ָאזורַאק טשינ ןוא ,רע ןעוועג זיא רע :ןעמונעגסיוא קרַאטש ױזַא רע טָאה

 יד ,רענעילַאטיא יד :טַאהעג טלָאה עלַא ןבָאה םיא .גנילרָאיב טשינ

 טָאה עילַאטיא ןיא ,טשינ ןעמ טסעומש ןדיא ןופ -- רעינַאּפש יד ,ןזיוצנַארפ

 | .ןגָארטעג טנעה יד ףיוא שממ םיא ןעמ

 טשינ טייג רעכלעוו ,ןרעטש ַא -- ןשַאלעגסיוא ךיז טָאה ןרעטש ַא ,ָאי

 רעקירעייז ַא זיא רע זַא ,רעכיז ןעוועג ןענייז רענעילַאטיא יד .טפָא-וצ ףיוא

 ,רעקירעזנוא ןַא זיא רע זַא טליפעג ןבָאה יאדווַא ןוא יאדוװַא ןדיא רימ ןוא --

 עלַא טימ ,רעקירעזנוא ןַא ןעוועג ךרוד ןוא ךרוד זיא רע ! עלע'זבואר רעזנוא

 ךיא .ןָאט ןוא גנַאלק ןייז ןופ ,עמיטש ןייז ןופ .ןעשטיינק ןוא תועונת ענייז

 רַאפ ץרא-ךרד ןוא ײשּפָא ןסיורג ןייז רַאפ ןרעדנואווַאב טפָא ץנַאג םיא געלפ

 .יקציוועסוק ,ןַאמטיור ,ץנַאלג ,קישטניּפ ,ןַאמשרעה יו ,םינזח עסיורג יד

 רעלטסניק ןכעלרע ןוא םענעריובעג םעד ןעזסױרַא םיא ןיא טנעקעג טָאה'מ

 עכעלנעזרעּפ ןופ רעכעה טייטש גנַאזעג רענייר ,טסנוק עיתמא ןעמעוו ייב

 ...יירעניגרַאפ-טשינ ןוא האנק ןופ יירפ ןעוועג זיא רע זַא ,ןליפעג

 ןופ לָאר יד ןעגניז ןפוא ס'רעקַאט ןיא ןענָאמרעד ךיז ריא טנעק

 םעד ןיא ןעגניז ןייז ןיא רעדָא ? "ַאדיאַא , ערעּפָא סידרעוו ןיא *סעמַאדַאר,

 ַא רַאפ סָאװ טימ ?"ַאניטסעד לעד ַאזרָאפ ַאל , ערעּפָא סידרעוו זקיבלעז

 !טנײשעגסױרַא סערעּפָא ייווצ יד טָא ןיא טָאה רע גנַאזעג םענעטנַאילירב

 ךָאנ ןלעוװו ןוא ןרעיוא עניימ ןיא טציא ךָאנ רימ ןעגנילק "סָאװַארב , יד --

 ! טשינ לָאמנייק ןסעגרַאפ טשינ ךיז טזָאל גנַאזעג ַאזַא .ןעגנילק גנַאל

 ,דיסח ַא ןייז טזומעג רענייב ענייז ןיא ףיט רעקָאט טָאה ואוו-ץעגרע

 ןייז לייוו -- "רעדָא; רעשידיסח ַא טרעטיצעג םיא ןיא טָאה ואוו-ץעגרע

 ע'תמא ןוא ןערב ,רעייפ ןשידיסח ץתמא טגָאמרַאפ טָאה ןעגניז

 ףיוא טָאה רענייק רעבָא ,ןריקיטירק טנעקעג םיא טָאה'מ .טייקיד'תובהלתה

 טגניז רע זַא ,"רעגניז רעוװערַאּפ , ַא זיא רע זַא ,ןגָאז טנעקעג טשינ םיא

 ,דימת יוװ ,זיא רֶע ,רעטיצ רעקיליײיה ,"רעייפ , םיא טלעפי'ס זַא רעדָא ,"טלַאק,

 ךָאנ קיטשרוד ןעוועג לָאמעלַא זיא רע ;גנַאזעג ןופ "ט'רוכיש'רַאפ , ןעוועג

 רֶע ;טױט ןקיטייצירפ ןייז וצ טריפעג ךעלגעמ םיא טָאה סָאד ןוא .גנַאזעג
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 טָאה רע ;ןטרָאד טָא ,ָאד טָא ,ןגיולפעגמורַא ליפוצ ,ןעגנוזעג ליפוצ טָאה

 טימ "שירעדנעוושרַאפ , וצ ןעוועג זיא רע ,טנוזעג ןייז ןגעוו טכַארטעג טשינ

 ...תוחוכ ענייז

 ! דָאש רעסיורג ַא ,דָאש ַא

 יי .נ ,1975 ,21 .בעפ ,"רעלדָא רעדענעק,

 לירעמ טרעּבָאר ,רעגניז ערעּפָא רעד

 ,גרעב יד ןיא טייצ

 ןריצַאּפש קעוַא ןענייז לעטָאה ןיא טסעג יד ןופ לייט רעסיורג ַא

 ,למערד ןקיגָאטײב ַא ןּפַאכ ןעגנַאגעג ןענייז ערעדנַא ןוא

 עדנַארעוװ רעסיורג רעד ףיוא ןסיורדניא ןעסעזעג ךיא ןיב ןיילַא רענייא

 ,סנירג ןופ םי ַא ןיא טקיטעג ךיז טָאה גיוא ןיימ ןוא

 ,עגנוי ,עשירפ יד יו ,טרַאצ ,גנוי ,שירפ ,יינ ױזַא ןעוועג זיא ץלַא

 | .ךעלרעדניק ענעריובעג-יינ ןופ ךעלעבייל עטרַאצ

 ןעוועג זיא טפול יד ,ןוגינ ַא ס'טָאג ןעגנַאגעגפיוא זיא ץנַאלפ ןדעי ןופ

 ,ןרילָאק ןוא ןסנַאוינ ,ןעגנוריטַאש-ןָאט טימ לופ

 ןופ ןגָארטעג ךיז תולוק עט'רוכיש'רַאפ טימ ןבָאה תוחיר עפרַאש

 ,טנָאזירָאה וצ טנָאזירָאה

 ןיא טרָאד ןופ טייוו טשינ ןענַאטשעג ןענייז עכלעוו ,רעמייב-לעּפע יד

 תולכ עטצוּפעגסיױא יו ןעזעגסיוא ןבָאה ,טיווצ ןסייוו טימ טמױזַאב ,לָאט

 ,הּפוח רעיולב ַא רעטנוא ּפעק ערעייז ףיוא ץנערק טימ

 ךייט רעטילגעצ ַא יו ,ןלַארטש ענעדלָאג טימ טציילפעג טָאה ןוז יד

 ןופ טצנַאטעגמורַא קידנעשטיווצ ןבָאה ךעלעגייפ .חטש םענירג םעד רעביא

 ,ןטייווצ ןפיוא טרָא ןייא

 ךיז טָאה סָאװ ,לוק ַא ןעגנוזעגניירַא ףרַאש ךיז טָאה גנולצולּפ רָאנ

 ַא יו ןסָאלפעג ,לַאװק ןרעביוז ,ןשירפ ,ןרָאלק ַא ןופ יוװ ןסָאגעג

 .ןוז רעטלעהעצ ַא רעטנוא רעמייב ענירג ןשיווצ לכייט קידנרירעמיש

 ןיימ טגיילעגוצ בָאה ךיא .טנַאקַאב רהעז ןעגנולקעג רימ טָאה לוק סָאד

 -תועובש למיה ןרעטיול ַא רעטנוא גָאטימכָאנ רעלעה ַא ןעוועג זיא ס {)
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 ָאידַאר יד ואוו ,יבַאל-לעטָאה רעד ןופ ריט רענעפָא רעד וצ רעטנעענ רעוא

 ןשידיא ןגנוי םעד ןופ עמיטש יד טנעקרעד ףכית בָאה ךיא ןוא טליּפשעג טָאה

 יד ןופ רענייא טציא זיא סָאװ ,ןילקורב ןופ לירעמ טרעבַאר רעגניז:ןָאטירַאב

 ,זיוה ערעּפָא ןטילָאּפָארטעמ ןיא "סרַאטס, עגנוי

 יעס-רַא רעד ןופ םַארגָארּפ רעכילטנעכעוו רעד ןעוועג זיא סע

 גָאטגנוז ןדעי ָאידַאר רעד רעביא טכַארבעג טרעוו סָאװ ,ינַאּפמָאק רָאטקיװ

 ָאידַאר "יס-יב-ןע, רעד ףיוא ,ייווצ ךָאנ בלַאה זיב ייווצ ןופ גָאטימכָאנ

 | .עיצנַאטס

 ןופ ןשטנעמ ןענַאילימ ןייא ךיז ןרעה םַארגַארּפ-ָאידַאר ןקיזָאד םעד וצ

 -רַא יד .םַארגָארּפ רעשילַאקיזומ רעלערוטלוק:ךיוה ַא זיא סע .,דנַאל ןצנַאג

 סע .ןענַאװ ןופ טָאה יז .ןעניגרַאפ סע ךיז ןעק ינַאּפמָאק רָאטקיװ יע -יס

 ,טלעוו רעשילַאקיזומ רעד ןופ רעלטסניק עטסערג יד טרָאד סױרַא ןטערט

 ,ייז ןופ רענייא זיא לירעמ טרעבָאר

 -נעטש ַא סלַא רָאנ ,טסיטרַא-טסַאג סלַא זיולב טינ טרָאד ףיוא טערט רע

 סָאד ןוא .םַארגָארּפ םענופ "רושטיפ ,-טּפיוה טלַא ןוא רעמענלײטנַא רעקיד

 ,טשינ טייקיניילק ןייק רָאג זיא

 יד זיא ינַאּפמָאק רָאטקיװ יע יס-רַא יד זַא ,ןייז ןסיוו טפרַאד ריא

 יד וצ טלעטש ןוא טריצודָארּפ סָאװ ,טלעוו רעד ןיא עמריפ-קיזומ עטסערג

 ,רעלטסניק עטסמירַאב יד ןופ ןעײטשַאב עכלעוו ,ןטַאלּפ-ןָאפַאמַארג עטסעב

 ,סרעטסעקרָא עשינָאפמיס עטסמירַאב יד ןוא ,רעליּפש ייס ,רעגניז ייס

 ,טלעוו רעד ןיא ןטנעגיריד עטסערג יד ןופ טריגיריד

 ערעדנַא יד ןשיווצ ,לירעמ טרעבָאר טָאה גָאטימכַאנ גָאטנוז םענעי

 ענערָאװעג-טמירַאב ס'נריוק םָארעשזד ןעגנוזעג ,םַארגָארּפ ןפיוא ןרעמונ

 -וָאש , עטערעּפָא רענַאקירעמַא רעטנַאקַאב רעד ןופ ,"רעוויר ןעמ דלָא ,, דיל

 ,עקירעמַא ןיא זיולב טשינ ןרָאװעג טמירַאב זיא סָאװ דיל ַא זיא סע ."טוַאב

 ךס ַא רָאג ךיז ןיא טגָאמרַאפ "רעוויר ןעמ דלָא, .טלעוו רעצנַאג רעד ןיא .רָאנ

 ץרַאה עטעדנואוורַאפ סָאד .רעגייטש ןשרעגענ ןוא טירָאלַאק ןשרעגענ

 טליפ ריא ,ןפוא ןקידריווקרעמ ַא ףיוא טרָאד ךיז טקעלּפטנַא רעגענ םענופ

 ףרַאד'מ .ןעגניז סע ןעק רעדעי טשינ רעבָא .ןרָאצ ןייז טריּפש ריא ,רעצ ןייז

 ףעגנײרבסױרַא ןענעק סע

 ַא ךיז טרעדָאפ סע .וצרעד עמיטש עקיטיונ יד ןבָאה ןעמ ףרַאד םעד ץוח

 ןטכע ןַא טימ ,המשנ ,ץרַאה ,ליפעג ךס ַא טימ םענרַאֿפ ןסיורג ןופ לוק
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 סָאװ ,דיל ַא זיא סע .שינעדנעטשרַאפ רעשילַאקיזומ ןוא גנַאגוצ ןשירעגניז

 ,ןשטייטסיוא ןוא ןשטייט ךיז טזָאל

 עקידעגנילק ןייז ,לופטכַארּפ ןעגנוזעג דיל סָאד טָאה לירעמ טרעבָאר

 ַא זיולב טינ ךיז ןיא טגָאמרַאפ ןָאט ןייז .םעד רַאפ ןטסָאמעגנָא יוו זיא עמיטש

 ךָאנ ייב ןעניפעג וצ ןטלעז זיא סָאװ ,טײקשילַאטעמ ַא ךיוא רָאנ ,טייקשירפ

 טגנילק לוק ןייז ,(רָאי קיצנַאװצ ןוא רָאּפ ַא זיולב זיא רע) רעגניז ןעגנוי ַאזַא

 ןַא טימ טשטנעבעג רע זיא וצרעד .ןגרָאמירפ ןשירפ ַא ןיא קָאלג ַא יוו ּפָא

 רֶע ,שוח ןשילַאקיזומ ןכעלריטַאנ ַא טימ ,ליפעג ןשירעגניז םענעריובעגנייא

 טגנילק ןעגניז ןייז ,טכייל טגניז רע .ןעגניז םייב ןָא טשינרָאג ךיז טגנערטש

 ,לַאװק רעקידלדורּפש ַא יו ,קידוועליּפש

 ןופ למיה ןפיוא ןטכיולעגפיוא ןעמָאנ ןייז טָאה ןרעטש רעלעה ַא יו

 ,גנַאזעג ערעּפָא

 זיא זה ערעּפָא ןטילָאּפָארטעמ רעד ןיא טירטסױרַא רעטשרע רעד

 זיא רע .1946 ,רעבמעצעד ןט:15 םעד ,טנעװַא תבש ַא ןיא ןעמוקעגרָאּפ

 רע ואוו ,"ַאטַאיװַארט אל, ערעּפָא רעטנַאקַאב ס'ידרעוו ןיא ןטָארטעגפיוא

 -ביל םעד ןופ רעטָאפ רעד -- "טנַאמרעשז, ןופ עלָאר יד ןעגנוזעג טָאה

 ןוא ָאדערפלַא ןשיווצ עביל יד ןרעטש טוואורּפ רעכלעוו ,ַאדערּפלַא רעבָאה

 םייב ייס ןעגניז ןייז טימ ןעמונעגסיוא קרַאטש רָאג טָאה ןוא -- ַאטעלָאיװ

 ,רעקיטירק יד ייב ייס ןוא םלוע

 רעד ןיא ןרעטש רעיינ ַא ףיוא טייג סע זַא ,ןעז טנעקעג ךיילג טָאה'מ

 ןַא ךיוא רע טגָאמרַאפ עמיטשדזָאטירַאב רעכילרעדנואוו רעד ץוח .ערעּפָא

 ַא רַאפ קיטכיוו רָאג זיב ןענייז ןכַאז עדייב .טייקכילנעזרעּפ-עניב עמענעגנָא

 ,עניב

 קינייװ זיא ,ןייז טשינ לָאז סָאד קיטכיוו יוװ ,ןײלַא ןעגניז ,ןײלַא טנַאלַאט

 -עניב ןוא ןח-עניב םענעריובעגנייא ןַא ,רוגיפ ַא ןבָאה ףרַאדמ --

 ,טייקכילנעזרעּפ

 ןטילָאּפָארטעמ םעד ןופ רעטערב יד ףיוא םענייז טירטפיוא םענעי טניז

 יד ןופ ענייא ןפַאשעג ךיז לירעמ טרעבָאר טָאה ,זיוה ַארעּפָא

 לענש רָאג זיא רע .גנַאזעג ןופ דלעפ ןפיוא סערעירַאק עטסגידריווקרעמ

 ןטרעצנַאק ףיוא ךיוא ערעּפָא רעד ןיא רעסיוא ףיוא טערט רע ןוא ,ןגיטשעג

 ינַאּפמָאק רָאטקיװ יע-יס:רַא יד ףיוא לײטנָא ןייז .דנַאל ןצנַאג ןרעביא

 ײןטַאלּפ , ענייז .ןעמָאנ ןסיורג ַא ןפַאשעג םיא ןבָאה ןעמַארגַָארּפ-ָאידַאר
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 רענַאקירעמַא ערעלוּפָאּפ ךיוא טגניז רע .רעטנזיוט יד ןיא ךיז טפיוקרַאפ

 ,רעדיל

 קיד'הנושמ זיא ,טנגוי יד טּפיהרעביא ,םלוע רענַאקירעמַא רעד

 טרילעּפַא סָאװ לסילש-רעביוצ םעד טגָאמרַאפ רע .ןעגניז ןייז ןיא טבילרַאפ

 ןייז טימ .גנומיטש ,רעטקַארַאכ ,טייקכעלדליב טגניירב רע .ןצרַאה םוצ

 ןענַאילימ ןופ קַאמשעג ןשילַאקיזומ םעד ןרענייפרַאפ וצ רע טפלעה ןעגניז

 ,דנַאל ןרעביא ןשטנעמ

 רעטסשידיא רעד ,ןילקורב ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא לירעמ טרעבָאר

 גנורעקלעפַאב עשידיא עטכידעג ַא טרָאד טבעל סע .עקירעמַא ןיא לקניוו

 ןופ רענייא רַאפ טנעכערַאפ טרעוו ןוא ס'הרות דומלת ןוא תובישי ,ןלוש טימ

 טייג ריא .קרָאי וינ טָאטש רעגיזיר רעד ןיא תוליהק עשידיא עטסערג יד
 עשידיא סָאד .ןדיא ןופ טניואווַאב סיואכרוד ןענייז סָאװ ןסַאג עצנַאג ךרוד

 ַא .קרָאי וינ ןופ לקניוו זיא'ס ןכלעוו ןיא יו טרָאד קיטנעק רעמ זיא ןבעל

 טשינ שידיא ןייק ןעק רע ביוא וליפַא ,ןענעקרעד גנירג ךיז טזָאל רענילקורב
 ,קינייוו יצ ךס ַא ,ןילקורב רעשידיא רעד ןופ ןסָאנעג רע טָאה סעּפע .ןדייר

 ַא ףיוא טלעטשעג לירעמ טרעבָאר טָאה רעגניז סלַא טירט עטשרע ענייז

 .םינזח ענעדישרַאפ ייב ןרָאכ ענע דישרַאפ ןיא ןעגנוזעג טָאה רע .המיב-לוש

 ןבָאה טלָאוװעג טָאה רעדעי .םיא רעביא ןגָאלשעג ריז ןבָאה ןטנעגיריד-רָאכ

 טָאה ןוא לרעגניז רעמערַאװ ַא סלַא טסואווַאב ןעוועג זיא רע .ךיז ייב םיא
 עסיוועג ַא טגָאמרַאפ טָאה ןעגניז ןייז .טגניז רע סָאװ טליפעג

 ןייטש טגעלפ םלוע רעד .ןרעה וצ טסולגעג ךיז טָאה סע .טײקידנענַאּפש

 ןבעגוצרעביא יונעג חוכ םעד טגָאמרַאפ טָאה רע .סמעטָא עטּפַאכרַאפ טימ

 זיא וצרעד .ט'רזח'עגנייא םיא טימ טָאה רָאכ ןופ טנעגיריד רעד סָאװ ,סָאד

 םיא טָאה'מ סָאװ טגלַאפעג טָאה ןוא רעמַאזכרָאהעג ַא רעייז ןעוועג ךיוא רע
 ,ןסייהעג

 ןייז טכַאמעג רע טָאה ,רָאי 12 ןעוועג טלַא זיא לירעמ טרעבָאר ןעוו
 ןעוועג ןײלַא זיא עכלעוו ,עמַאמ ןייז .רעגניז-ָאידַאר סלַא טירטסױרַא ןטשרע

 זיא טכיזפיוא ריא רעטנוא .ןרערעל קיזומ עטשרע זייז ןעוועג זיא ,ןרעגניז ַא
 סָאד יוװ טיהעג םיא טָאה יז .ןגיוצרעד שילַאקיזומ ךיז טָאה ןוא ןסקַאוװעג רע
 ַא טסקַאו עלעדנוז ריא זַא ,טליפעג עטשרע יד טָאה יז .ּפָאק ןיא גיוא

 ,קיטכיזרַאפ רעייז םיא טימ ןעגנַאגעגנָא זיא יז וא טנַאלַאט

 ןייז ןיא םיא ןפלָאהעגסױרַא ךס ַא טָאה טייקיטכיזרַאפ עקיזָאד יד
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 טשינ טָאה רע .ּפערט וצ ּפערט ןופ םַאזגנַאל ןעגנַאגעג זיא רע .ערעירַאק

 זיא סע ןעוו .טנעוו עכיילג יד ףיוא ןכָארקעג טשינ ,עמיטש יד ןסירעג

 רע טָאה דלודעג סיורג טימ .ןגיוושעג רע טָאה ,ןגייווש ןופ טייצ יד ןעמוקעג

 עלופ ןייז ,לוק ןץתמא ןייז ןגָארקעג טָאה רע ןענַאװ זיב טרַאוװעגסיוא

 טסילָאס סלַא ןטערטסױרַא טנעקעג ךָאנרעד טָאה רע ןוא ,עמיטש-רענעמ

 רעד ןעוועג זיא סָאד .יטיס ָאידַאר ןיא "לָאה קיזומ , ןופ רעטסעקרָא ןטימ

 ,גלָאפרעד ןקיטציא ןייז וצ געוו ןפיוא סיוטש רעטשרע

 זיולב טשינ טסואווַאב לירעמ טרעבָאר זיא רעבָאהביל-קיזומ עשידיא וצ

 טפָא רעייז טגעלפ סָאװ ,רענייא סלַא ךיוא רָאנ ,ערעּפָא רעד ןיא רעגניז ַא יו

 ,לָאה ןוַאט ןיא ןטרעצנָאק ףיוא ןרָאכ עשידיא טימ טסילָאס סלַא ןטערטסױרַא

 ,קרָאי וינ ןיא רעצעלּפ-טרעצנַאק ערעדנַא ןוא לָאה יגענרַאק

 ןַא רענייז ןורכז ןיא טצירקעגנייא ךיז טָאה תורוש יד ןופ רעביירש םעד

 רעד רעטנוא ,לָאה ןוַאט ןיא "ןײארַאפ-גנַאזעג סטרעבליז , ןטימ טירטפיוא

 לעװַאז טנעגיריד ןוא רָאטיזַאּפמָאק ןטסואווַאב םעד ןופ טפַאשרעריפנָא

 םלוע רעד ןוא ,ןייש ךעלרעדנואוו ןעגנוזעג טלָאמעד טָאה רע .סטרעבליז

 ,טרעטסײגַאב קרַאטש םיא ןופ ןעוועג זיא

 ,שטיב ןטיַארב ןיא טירטסױרַא ןַא רענייז רימ ךיז טקניידע ג ךיוא

 גערב ןופ טייוו טשינ ,טנעװַָא-רעמוז םענייש ַא ןיא ,למיה ןעיירפ ןרעטנוא

 ןעמוקעגפיונוצ ךיז זיא סָאװ ,םלוע רעשידיא סיואכרוד ַא ןעוועג זיא סע ,םי

 ןעגנוזעג טָאה רע .ףילער-המחלמ ןשיסור ןרַאֿפ טלעג ןעלמַאז ןפלעה וצ

 ןעמַאזוצ .רעדיל-סקלָאפ ערעלוּפָאּפ רענַאקירעמַא ךיוא ןוא סעירַא עשיסַאלק

 רעד ייז ןשיווצ ,ןטסיטרַא ערעדנַא ךָאנ ןטָארטעגסױרַא ךיוא ןענייז םיא טימ

 .רעדיל-סקלָאפ עקיד'לארשי ץרא עּפורג ַא ןיא -- תורוש יד ןופ רעביירש

 טלָאמעד טָאה לירעמ טרעבָאר זַא ,ןרעוו טנכיײצרַאפ ךיוא ָאד לָאז ןוא

 םעד טימ טָאה ןוא ,זײרּפ ןכעלנייוועג ןייז ןופ טפלעה ַא רַאפ ןעגנוזעג

 װַארב ױזַא טָאה סָאװ ,קלָאפ ןשיסור םוצ ףליה קלח ןייז ךיוא ןגָארטעגוצ

 | ,סעדרָאה עשירעלטיה יד ןגעק טפמעקעג

 .י ,ג ,1947 ,14 ינוי ,"גָאט רעד,
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 סנּביולג עלַא ןופ קיזומ-הלפת

 .סקעז טנדרָאעגנייא ,קרָאי וינ ןיא טירטס עט42 ףיוא ,"לָאה ןוַאט;

 ןרעיוהעגמוא ןַא ןפורעגסױרַא ןבָאה עכלעוו ,ןטרעצנָאק-עיצקעל

 .רעשידיא רעד ןיא סרעדנוזַאב ,ללכב טלעוו-קיזומ רעד ןיא סערעטניא

 ןיא קיזומ רעזעיגילער ןופ עטכישעג רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ

 סע ואוו ,ןעמוקעגרָאפ ןטרעצנַאק-עיצקעל סקעז עכלעזַא ןענייז עקירעמַא
 :טפיוה יירד יד ןופ קיזומ עזעיגילער ןרָאװעג טלעטשעגסױרַא זיא

 "הרוכב, יד .עשיטנַאטסעטָארּפ יד ןוא עשילױטַאק יד ,עשידיא יד :סעיגילער

 זיא סע םורָאװ .קיזומ רעזעיגילער רעשידיא רעד ןרָאװעג ןבעגעגּפָא זיא

 קיזומ עכעלכריק עצנַאג יד זַא ,ןרָאװעג ןזיװַאב גנַאל ןופ ןיוש שירָאטסיה

 רעזעיגילער רעשידיא רעד זיא ךיוא ,לַאװק ןשידיא םעד ןופ ּפָא טמַאטש

 ןעמ זַא ,טזייװַאב סָאד .ןטנעוָא עלופ ייווצ עצנַאג ןרָאװעג טלייטעגוצ קיזומ

 רעשידיא רעד טימ טלעוו רעשידיא-טשינ רעד ןיא קרַאטש רָאג ךיז טנעכער

 | ,קיזומ רעזעיגילער

 ,"גָאגַאניס -ירפ, רעד ןיא רָאכ ןופ רעריפנָא רעד ,רעדניב .א רעסעפָארּפ

 ןענייז ןטנעוװָא ייווצ יד טכיזפיוא סנעמעוו רעטנוא ,חיגשמ רעד ןעוועג זיא

 -ןרָאי ןיוש .ךעלטנירג ןינע םעד ןעק רעדניב .,ּפָארּפ .ןרָאװעג טריפעגכרוד

 עכעלטע ןופ רעסַאפרַאפ רעד ךיוא זיא רע .םעד טימ ּפָא ךיז טיג רע זַא גנַאל

 ךיוא טָאה רע .קרעוו עשילַאקיזומ ערעדנַא עייר עצנַאג ַא ןוא סעינָאפמיס

 .ןעגנולמַאז-רעדיל עקינייא טלעטשעגנעמַאזוצ

 זיא רעטָאפ ןייז .רעקרָאי-וינ ַא רענעריובעג ַא זיא רעדניב רָאסעפָארּפ

 ןיא "ררושמ , ַא ןעוועג דניק סלַא זיא רע .דיאס טסיא רעד ףיוא ןזח ַא ןעוועג

 טנרעלעג ךיוא טָאה רע .הניגנ רעשידיא טימ טּפַאזעגנָא ךיז טָאה ןוא רָאכ

 | .רעווליס ללה-אבא יַאבַאר טימ ןעמַאזוצ הבישי ַא ןיא

 עשידיא וצ סעיציזָאּפמָאק עשילַאקיזומ עקינייא ןופ ףליה רעד טימ

 זיא ,ןדיא ייב ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז עכלעוו ,תוליפת

 רעשידיא רעד ןופ דליב רָאלק ַא ןבעג וצ ןעגנולעג ץ'רעדניב רָאסעפָארּפ

 ןופ דיישרעטנוא ןפיט םעד ןעז טנעקעג טכייל טָאה ןעמ .קיזומ רעזעיגילער

 ןיא רעטנענ ןעוועג זיא עכלעוו ,קיזומ רעזעיגילער רעשידיא רעטלַא רעד

 ןופ גנוטלַאוװרַאפ יד טָאה ,"סנביולג יד ןופ קיזומ, ןעמָאנ םעד רעטנו א
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 רעשידיא רענרעדָאמ רעינ רעד ןוא ,ןטיצ עשילביב יד וצ טסיײג

 עדמערפ ענעדישרַאפ רעטנוא ןיוש ךיז טניפעג עכלעוו ,קיזומ רעזעיגילער

 ןופ ןעגנַאלקּפָא .םעט רעשידיא רעד ןצנַאגניא טלעפ סע ןוא ןסולפנייא

 רענרעדָאמ רעיינ רעד ןופ ןעגנופַאש יד ןיא ךיז ןרעה ןטרָאד ןופ ןוא ןענַאד

 עריא טײקצוּפעגסױא רעצנַאג רעד טימ ןוא ,קיזומ רעזעיגילער רעשידיא

 טימ קיזומ עזעיגילער עשידיא עטלַא יד תעב ,טײקטלַאק ענדָאמ ַא טעייוו

 ,המשנ יד ןָא ןעמערַאוו ןוא טכע טגנילק טייקצוּפעגסיוא רעקינייוו ריא

 -טכישעג רעד ייב זיולב ןטלַאהעג ךיז טלָאװ רעדניב רַאסעפָארּפ ןעוו

 ןוא קיזומ רעזעיגילער רעשידיא רעד ןופ גנולקיװטנַא רעד ןופ טייז רעכעל

 ױזַא ןעוועג טשינ ךָאנ טלָאװ ,ןרַאטנעמַאק ןכַאמ ןופ ןטלַאהעגקירוצ ךיז

 ַא ןזיײװסױרַא ןעמונעג ךיז טָאה ןטנעמַאמ ענעדדישרַאפ ייב זַא רעבָא .טכעלש

 עכלעוו ,קיזומ רעזעיגילער רעשידיא רעיינ רעד ןופ טייז רעד ףיוא גנוגיינ

 ןעק'כ ,סורדרַאפ ַא ןפורעגסיױרַא סע טָאה ,שירעטסיולק זייוורעטרע טגנילק

 ךיוא ,רימ ןבעל ןסעזעג קילעפוצ זיא רעכלעוו ,חלג ַא ,ןכש ןיימ ייב זַא ,ןגָאז

 רעד .קיזומ עשידיא עזעיגילער עטלַא יד ןעוועג ןלעפעג רעסעב זיא םיא

 רעשידיא רעד -- טגָאזעג טלָאװ ךיא ןוא ,טסייג רעשידיא רעד טלעפ רעיינ

 רעד ןופ רענעט יד ןיא טליפ'מ סָאוװ טיײקטלצרָאוװרַאפ יד ָאטשינ .םעטָא

 דלַאװג טימ ךיז ןבָאה רעקיזומ עשידיא עקינייא .קיזומ רעשידיא רעטלַא

 ,רעטסיולק ןיא ןכָארקרַאפ זיא ןעמ זיב ,"ךיילג ןטייל , טימ ןרעוו וצ ןסירעג

 ןטייל; טימ ןרעוו וצ ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה רעכלעוו ,רעטשרע רעד

 ,יסָאר-עד ןָאמָאלַאס רעקיזומ ןוא ןזח רעטמירַאב רעד ןעוועג זיא ,"ךיילג/

 םעד ןיא טרעדנוהרָאי ןט-16 ןופ ףוס םייב עילַאטיא ןיא טבעלעג טָאה סָאװ

 ךיז טָאה יסָאר-עד ןָאמָאלַאס .טרעדנוה-רָאי ןט-17 םענופ טפלעה ןטשרע

 טָאה ןוא סרָאטיזַאּפמָאק עשינעילַאטיא יד ןופ סולפנייא ןרעטנוא ןענּופעג

 טשינ תוכייש ןייק טָאה סָאװ ,קיזומ טרָאס ַאזַא תוליפת יד וצ ןבירשעג

 בױהנָא ןיא ןבָאה עילַאטיא ןיא סעדניימעג עשידיא יד ,לוש רעד טימ טַאהעג

 ענייז ןעגניירבוצנירַא קשח ןייק טַאהעג טשינ ןוא ןקָארשעג ךיז

 רעסיורג ַא ןעוועג רעבָא זיא רֶע .ןלוש עקיטרָאד יד ןיא סעיציזַאּפמָאק

 -רָאכ טריפעגנייא טָאה סָאװ רעטשרע רעד ןעוועג ךיוא זיא ןוא רעקיזומ

 .ןלוש יד ןיא גנַאזעג

 -רַאפ ךיז טָאה רע ךיוא .רעצלעוו ןָאמָאלַאס ןעמוקעג זיא רעטעּפש

 רָאה ַא ךיז ןעניפעג ןעגנופַאש ענייז ."ךיילג ןטייל , טימ ןרעוו וצ ןטסָאמ
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 ןענייז סע .סיסָאר:עד יוו סולפנייא ןדעמרפ רעטנוא רעקינייוו טשינ

 ,הטיש עבלעז יד ןעמונעגנָא ןבָאה עכלעוו ,ערעדנַא ליפ ןעמוקעג ךָאנרעד

 ךיז טָאה ןעמ זיב ,לּפַאטש וצ לּפַאטש ןופ ןעגנַאגעג ןעמ זיא ױזַא ןוא

 ,לַאװק ןשידיא םענופ טרעטייוורעד ןצנַאגניא

 עידָאלעמ ַא טשינ ביוא "יתעושי רוצ זועמ , סײקסווָאדנַאוװעל זיא סָאװ

 רימ ? "ןויצמ יכ , ס'רעצלוז זיא סָאװ ןוא ? לעדיל שישטייד ַא סעּפע ןופ

 -לוש עכלעזַא עיר רעצנאג ַא ףיוא ןזייוונָא טנעקעג ןטלָאװ

 . ..סעיציזָאּפמָאק

 ייווצ ענייז ןיא טָאה רעדניב רָאסעּפָארּפ סָאװ ,דָאש ַא תמאב זיא סע

 :טלעוו רעשי'נזח רעד ןופ עסיורג ייווצ יד טזָאלעגסיוא ןטרעצנַאק-עיצקעל

 ,ייז וצ ןעיצַאב טשינ ךיז לָאז רֶע ױזַא יו ,.רענװַאר לעדייז ןוא רעזלעב ןסינ

 עכלעוו ,סעיציזָאּפמָאק עקינייא ןעניפעג טנעקעג ןגעווטסעדנופ רע טָאה

 ןעק ןעמ יו טקנוּפ .םַארגָארּפ םעד ןיא ןרעוו ןעמונעגנײרַא טנעקעג ןטלָאװ

 ףיוא ןלעטשּפָא טשינ ךיז ןוא רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןגעוו ןביירש טשינ

 רעשיגרוטיל רעד ןגעוו טביירש ןעמ רעדָא טדער ןעמ זַא ױזַא ,ץ'עלעדנעמ

 טימ .םינזח עטנַאמרעד ייווצ יד ןייגייברַאפ טשינ ןעמ ןעק ,ןדיא ייב קיזומ

 טדערעגּפָא זיא רעשידיא ןופ -- רענעש "תודוהל בוט, ס'טילַאש .ה זיא סָאװ

 קַאזיא זיא סָאװ טימ רעדָא ? "תבשה םויל ריש רומזמ;, ס'רענווָאר יו --

 זיא רעשידיא ןופ ,לָאמַא רעדיוו ןוא ,רענעש "םייח לכלכמ, ס'כַאבנעפָא

 ? "ךולמ , ס'רעזלעב יוװ ,טדערעגּפָא

 :ןעוועג ןעניז קרעו עשידיא עטסוװיטנַאזערּפשער ייווצ יד

 ייווצ עקיזָאד יד ."אובת הנָא, סיקסווָאקַאװָאנ ןוא "ורמשו, ס'יקסוועיַאנוד

 זיא סָאװ ,ָאלָאס ןוא רָאכ רַאפ ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז סעיציזָאּפמָאק

 -ירפ, ןופ רָאכ םעד ןוא ָאקשטַאק ןרהא ןזח ןופ ןרָאװעג טריפעגכרוד

 רעמ ךָאנ רעבָא .רעדניב רָאסעּפָארּפ ןופ עיצקעריד רעד רעטנוא "גָאגַאניס

 ליפ ךָאנ זיא סָאװ ,"ךמשכ יכ, ס'נַאטשַאק המלש ןרעוו טנַאמרעד ָאד ףרַאד

 סנעמעוו ,ןַאטשַאק .סעיציזָאּפמָאק עשידיא עטנַאמרעד ייווצ יד יווװ רעשידיא

 עטסערג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ,ביורטנייוו ןעוועג זיא ןעמָאנ רע'תמא

 טָאטש רעד ןיא ,1781 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רע .טייצ ןייז ןופ םינזח

 םיא ןעמ טָאה רָאה עטיור ענייז בילוצ .עניארקוא ןיא ,ןיטנַאטסנָאק-ירַאטס

 טמירַאב רע זיא ןעמָאנ ןקיזָאד םעד רעטנוא ."ןַאטשַאק , ןעמָאנוצ ַא ןבעגעג

 ,טלעוו רעשידיא רעצנַאג רעד רעביא ןרָאװעג
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 ַא ןעוועג ,סלַאֿפנדעי ,זיא "סנביולג יד ןופ קיזומ , ןטרעטצנָאק עירעס יד

 ,קורדנייא ןטוג ַא טזָאלעגרעביא טָאה ןוא ,וטפיוא רעקיטכיוו

 יי .ג ,1946 ,24 .בעפ ,"סטעוורָאפ ,

 "?ןדיא ייּב קיזומ,

 הנח עמַאמ ןיימ ןופ קנעדנָא רעד

 עמַאס יד וצ ןרעהעג ןדיא זַא ,טסואווַאב זיא סע .רעטנזיוט

 -תיב ןיא ןָא םייול יד ןופ .טלעוו רעד ןיא ןסָאר עטסשילַאקיזומ

 ,רעדיל-סקלָאפ עשידיא ןוא םייבר עשידיסח ןופ םינוגינ יד וצ זיב שדקמה

 טייקשירעפעש ןוא טײקשילַאקזומ רעזנוא ןופ סוחי רענעדלָאג רעד ךיז טיצ

 ,טיבעג םעד ףיוא

 ןגעוו רעכיב קיצניוװ ױזַא ןבָאה רימ סָאװ ,סָאד זיא רעבָא קידריווקרעמ

 ,קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעזנוא ןופ גנולקיוטנַא ןוא גנואײטשטנַא רעד

 יד .קיזומ ןגעוו רעביירש קיניײװ רעייז ןבָאה רימ סָאװ ןופרעד ךיז טמענ סע

 ןפיוא רעקיטירק ןוא רעביירש ןבעגוצסױרַא ןזיווװַאב טָאה עסערּפ עשידיא

 יז טָאה קיזומ ןופ טיבעג ןפיוא רעבָא ,רעטַאעט ןוא רוטַארעטיל ןופ טיבעג

  ןבעגעגסױרַא טשינ רעקיטירק ןוא רעביירש ןייק

 .י ןופ (* ןדיא ייב קיזומ, ,ךוב שידיא ןטלעז ַא טגיל רימ רַאפ

 ןופ רָאטקַאדער ןוא רעביירש רעשידיא רעטנַאקַאב ַא ,שטיווָאניבַאר

 ןיא ךוב טרָאס ַאזַא זיא ,טנַאקַאב זיא רימ טייוו יוו ףיוא ."רעלדָא רעדענעק,

 ַא ןופ ןוא שידיא ןיא ןבירשעג ךוב עטשרע סָאד זיא סע .ָאטשינ ךָאנ שידיא

 ,רעביירש רעלופטנַאלַאט ַא שטיוװַאניבַאר .י זיא םעד וצ .ןַאמכַאפ ַא ןשטנעמ

 ,ןייטשרַאפ םיא ןעק רענייא רעדעי ןוא ,רָאלק ןוא טכייל רעייז טביירש סָאװ

 -רוא רעד ןיא ןדיא ייב קיזומ ןגעוו ןעלטיּפַאק ךוב ןיא טרָאד טניפעג ריא

 ןגעוו ,םינוגינ-ּפָארט ןגעוו ,דומלת ןוא ך"נת ןופ ןטייצ יד ןיא ,טייצ רעטלַא

 ןוא ןעגנַאזעעג עשידיסח ןגעוו ,םינוגינ:סקלָאפ ןגעוװ ,קיזומ רעשינזח

 .טלעוו רעד רָאג רעביא תוליהק עשידיא ענעדישרַאפ ןיא תואחסונ-הליפת

 -רָאי ךרוד ךיז טיצ קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ םעדָאפ רע ד

 ,1940 ,עדַאנַאק ,לאערטנָאמ ,ינַאּפמָאק גנישילבָאּפ לגיא , רעד ןופ ןבעגעגסױרַא (*
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 ךוב םעד ןיא טרעוו ןדיא ייב קיזומ ןוא הניגנ טימ תוכייש ַא טָאה סָאװ ץלַא

 ,ןלַאװק עטסכעלסעלרַאפ עמַאס יד טיול טדערעגמורַא רָאלק ןוא טלדנַאהַאב

 גנולקיוטנַא ןוא גנואײטשטנַא רעד ףיוא ּפָא ךיז טלעטש שטיוָאניבַאר

 יר עצנַאג ַא טימ זנוא טנעקַאב רע ,קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ

 טרַאנגייא ןַא יוו קיזומ ןוא הניגנ עשידיא יד ,ןטייקכעלמיטנגייא ,ןכירטש

 קידנעטשלופ זיא ךוב ןופ רבחמ םעד .גנעג ןוא ןגעוו ערעדנוזַאב עריא טימ

 םעד רַאפ טָאה רע סָאװ ,לַאירעטַאמ ןכייר םעד ןשרעהַאב וצ ןעגנולעג

 ןרעוו ,ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא ,ןבעל ןשידיא ןופ רעדליב .טלעמַאזעג קעווצ

 ַא טימ קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ גנַאג םעד טימ גנודניברַאפ ןיא

 ,.ץשטיווָאניבַאר ןופ טכַארבעגסױרַא ןוא ןלָאמעג טייקזיצערּפ רערָאלק

 ןרָאװעג ןטָאברַאפ זיא סע ןעוו ,שדקמה:תיב ןטייווצ ןופ ןברוח ןכָאנ

 סָאד זיולב ןבילבעגרעביא זיא'ס ןוא גנולייוורַאפ עשילַאקיזומ טרָאס רעדעי

 ןוא תוליגמ ףניפ יד ,םיאיבנ יד ,הרות יד ןענעייל ןופ ,הליפת ןופ גנַאזעג

 ךיז ייב שטיווָאניבַאר זיא ,ןעניז ןיא סָאד קידנבָאה .ןענרעל ןופ גנַאזעג סָאד

 טימ ןעק תואחסונ:הליפת ןוא םינוגינ עשילביב יד טָא, זַא ,טגייצרעביא

 ,הניגנ רעשיגרוטיל רעזנוא ןופ "שדוק-ןושל , סָאד יוװ ןרעוו טכַארטַאב טכער

 יד קנַאד ַא ,ָאטשינ קפס ןייק רעמ זיא םַאטשּפָא רעייז ןגעוו לייוו

 טביירש -- טרָאד ןוא ָאד ביוא .ערעדנַא ןוא ןָאזלדיא ַא ןופ ןעגנושרָאפסיױא

 רעבָא ייז ןרעדנע ,םייונש עלַאקָאל עסיוועג ןעמ טניפעג -- רעטייוו רע

 ,"םינוגינ עשידיא עטלַא-רוא עקיזָאד יד ןופ רעטקַארַאכ-טנורג םעד טשינ

 םעד טעמדיוועג שטיוװָאניבַאר טָאה ךוב ןייז ןופ לייט ןסיורג רָאג ַא

 סָאװ ,ןָאזלדיא .צ .א רָאסעפָארּפ גָאלָאקיזומ ןשידיא ןסיורג םענעברָאטשרַאפ

 רעשידיא רעד ןופ רעשרָאפ ןטסערג םעד רַאפ זנוא ייב טנכערַאפ טרעוו

 ,קיזומ ןוא הניגנ

 ןוא ןדָאטעמ עלעיצעּפס ענייז טימ זיולב טשינ זנוא טנעקַאב רע

 םייב טצונַאב טָאה רע סָאװ ,ןגעוו רָאנ ,ןעגנואוטפיוא עלַאינעג ס'נַאזלדיא

 ,קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןֹופ ןלַאװק עלעניגירָא יד ןשרָאפסיױא

 ס'נָאזלדיא ןגעוו שטיװָאניבַאר .י טביירש -- זיולב טשינ זיא סָאד ,

 -ןסיוו ַא ךיוא רָאנ ,לַאירעטַאמ ןקיזיר ַא ןגעוו גנולמַאז ַא -- קרעוו

 רעד טָא ןופ אצוי:לעוּפ רעד .ןטנעמעלע ערעייז ןופ זילַאנַא רעכעלטפַאש

 ןזייווַאב וצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה ןע'נָאזלדיא :רעדנעגלָאפ ןעוועג זיא טעברַא

 יד -- גנַאזעג ןלַאגָאגַאניס ןופ ןלייט עשיאיײכרַא רָאג יד זַא ,קפס ןדעי ןָא
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 -ױזַא יד ןיא ןטנעמעלע עסיוועג ךיוא יוו ,תואחסונ:הליפת ןוא ּפָארט

 -סקלָאפ ןשידיא ןכעלטלעוו ןיא וליפא ןוא םינוגינ "עווָאברַאקס ,, ענעפורעג

 ןשילביב ןטלַא-רוא ןיא ןקעטש עכלעוו ,ןעלצרָאװ ןופ ךיז ןעיצ -- גנַאזעג

 ןשידיא ןקידנרעדנַאװ םעד ןופ גנַאזעג םעד טָא ןיא .רבע ןשיידומלת ןוא

 רעד ךיוא רשפא ןוא רעדנואוו רעטסערג רעד ףיוא ךיז טקעד קלָאפ-תולג

 ."םויק ןשידיא ןופ דוס רעטספיט

 ןקיצנייא ןדעי ףיוא ןלעטשוצּפָא ךיז טשינ רימ טביולרעד ץַאלּפ רעד

 םעניא גנוכיירגרעד עטסנעש יד , יו :ןעייסע סע'שטיוװוַאניבַאר ןיא לטיּפַאק

 -ָאהטעב , ,"םולח רעשיאיירבעה ,, ס'יקסנימַאס רַאזַאל , ,"רעגייטש ןשיײנזח

 ,"דיל םענרעדָאמ רעזנוא רַאפ "ןוקית , רעשילַאקיזומ ַא, ןוא "דוס סנעוו

 יטנַא ס'יקסנימַאס ןגעק סױרַא ףרַאש ץנַאג טערט שטיוװָאניבַאר .י

 ,"לביב יהד דנע ַאטעג יהד ווָא קיזומ , ךוב ןייז ןיא "לעטשנייא ןשיטסיקלָאפ

 ןעגניז רימ ןלָאז יו -- "רכנ תמדא לע 'ד ריש תא רישנ ךיא , :ןופ עגַארפ יד

 יז .ןעור טשינ ץיקסנימַאס טזָאל ,ןדָאב ןדמערפ ַא ףיוא טָאג ןופ גנַאזעג סָאד

 טמענרַאפ זנוא ייב רענייק רעבָא .רעקיזומ ערעדנַא ךיוא ןעור טשינ טזָאל

 ןגעק ןצעזוצסיוא ליפ רעייז טָאה רע .יקסנימַאס יו ריא טימ ױזַא טשינ ךיז

 ןוא גנַאזעג:סקלָאפ ןשידיא ןכעלטלעוו רעזנוא ןופ ןלייט עקיטכיוו רָאג

 -שידיא תורוד עצנַאג ןופ ףיול ןיא ןרָאװעג ןפַאשעג זיא סָאװ ,קיזומ-סקלָאפ

 ,ןעגנַאזעג עלַאגָאגַאניס יד וצ רעמ טיצ ןייקסנימַאס .תולג ןיא קידנעייז ןבעל

 זיא רע לייוו ,קיזומ רעשידיא רעזעיגילער רעד ןופ ןטנעמעלע יד וצ

 ןשיאערבעה, ןטסנייר עמַאס םעד ןעמ טניפעג ןטרָאד זַא ,טגייצרעביא

 ,"סָאלעמ

 ,קיזומ רעשידיא סיואכרוד ַא וצ טבערטש רע :רעטרעװ ערעדנַא ןיא

 -טלעוו ַאזַא וליפא .ןסולפנייא עדמערפ ןופ ןייר ןייז ןצנַאגניא לָאז סָאװ

 עשידיא) ידָאלעמ ורביה, ס'נורחא יוו עיציזָאּפמָאק עשילַאקיזומ עטמירַאב

 יז זיא שילַאנָאט ןוא שיטַאמָאעט לייוו .ץיקסנימַאס טשינ טלעפעג (עידָאלעמ

 -סקלָאפ רעשידיא רעכעלטלעוו רעד ןופ טסוג םעד ןיא ןרָאוװעג ןבירשעג

 ,קיזומ-סקלָאפ ןוא הניגנ

 ןגעו שטיוָאניבַאר טביירש -- רעלסנַאסענער ןשיּפיט ַא יװ,

 ןופ גנַאלק רעטיהעגּפָא רעד רעמ םיא טריסערעטניא -- ן'יקסנימַאס

 רעקידעבעל רעד ןופ גנַאזעג סָאד יו ,"סָאלעמ ןשיאערבעה , ןטריזילַאעדיא

 רעצנַאג ריא טימ סָאװ ,טייקכעלקריוו ענעי -- ,טייקכעלקריוו רעשידיא
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 לָאמַא ןטיט םעד רעביא גוצרָאפ ריא זיא טײקטלּפירקרַאפ רעקיד'תולג

 םעד רעביא טנוה ןקידעבעל םעד ןופ גוצרַאפ רעד זיא סע יו ױזַא ,יונעג

 *, ,,בייל ןטיוט

 יבַא טַאלג טשינ זיא יקסנימַאס סָאװ ,זיא ייברעד עקידריווקרעמ סָאד

 טימ רָאטיזַאּפמָאק רעטמירַאב ַא זיא רֶע סָאװ םעד רעסיוא .רעקיזומ ַא רעוו

 ןופ רעדנירג ןוא ןרענָאיּפ יד ןופ רענייא ןעוועג רע זיא ,ןעמָאנ-טלעוו ַא

 טעדנירגעג ךיז טָאה סָאװ ,"קיזומ-סקלָאפ רעשידיא רַאפ טפַאשלעזעג , רעד

 עקיטכיוו רָאג זיב ַא -- 1908 רָאי ןיא גרובסרעטעּפ ןשירַאצ ןקילָאמַא ןיא

 ןופ רעבָא .קיזומ רעשידיא רענרעדָאמ רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא עטַאד

 םעד יבגל ליפעגרעדיוו טרָאס ַא ןזיױועגסױרַא רע טָאה ןָא ביײהנָא עמַאס

 טָאה סָאװ ,קיזומ:סקלָאפ ןוא גנַאזעג:סקלָאפ ןשידיא ןכעלטלעוו

 םעד ןוא םיא ןשיװצ קימעלָאּפ עפרַאש רָאג ַא ןפורעגסורַא

 ,לעגנע לאוי רעקיטירק-קיזומ ןוא רָאטיזַאּפמָאק ןשידיא םענעברָאטשרַאפ

 ענעפורעג-ױזַא יד ,קיזומ ענרעדָאמ יד טקידייטרַאפ קרַאטש טָאה רעכלעוו

 . . ."קיזומ-תולג;

 ןופ --- ןיקסנימַאס ןגעוו שטיװָאניבַאר רעטייוו טביירש -- ט'מולח רע,

 -תחנ ַא םיא טפַאשרַאפ סע ןוא "רעיירבעה , עכעלרינַאמ-ךעלריצ עסַאר ַא

 ,"ייז ןופ רענייא זיא רע זַא ,ןסיוו וצ חור

 "האנש , יד לסיבַא ָאד טביירטרעביא שטיוװָאניבַאר זַא ,ךיז טכַאד רימ ,ונ

 -סקלָאפ ןוא הניגנ:סקלָאפ רעשידיא רענרעדָאמ רעד וצ ץיקסנימַאס ןופ

 -לעניגירַא סיואכרוד זיא קיזומ רעשידיא רעד ןיא ץלַא טשינ זַא .קיזומ

 ערעכיז ַא זיא סָאד ,בײלקּפָא ןַא ךיז טרעדָאפ סע זַא .רערעדעי טסייוו ,שידיא

 טוט יקסנימַאס יו ,ןינע םוצ גנערטש ױזַא ןייגוצ טשינ רָאנ ףרַאד ןעמ .ךַאז

 ,..טשינ םיא טמוק ,רַאפרעד םיא ץטּפשמ רעבָא .סע

 גנולדנַאהּפָא ןייז ןיא ףרַאש טסרעסיוא זיא שטיווָאניבַאר רעבָא ביוא

 גנולדנַאהּפָא ןייז ןיא דלימ וצ ןיוש רעבָא רע זיא ,ןיקסנימַאס רַאזַאל ןגעוו

 .רענייוו רַאזַאל -- רַאזַאל ןטייווצ א ןגעוו

 ּפָא ךיז טיג רע ליפיוו ףיוא , זַא ,ץ'רענייוו ןגעוו טביירש שטיווָאניבַאר

 ךיוא זיא סָאד לייוו ,רָאנ סע זיא ,סָאלעמ ןשידיא ןשיפיצעּפס ןטימ

 ייב טנייש ךַאז-טּפיוה יד רעבָא ,ךַאז ַא (.י .מ -- רימ ןופ ןכָארטשעגרעטנוא)

 ."שרעדנַא סעּפע ןצנַאגניא ןייז וצ םיא

 - ;ןטרָאד רע טגָאז רעטייוו ןוא
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 טשינ םיא ןרעטַאמ סע ןוא דיא "רעכעלשידיא , ןייק טשינ זיא רענייוו,

 רעקיזומ ַא ,לכה תולככ ירחא ןוא ץלַא רַאפ רעירפ ,זיא רע .ןטפַאשקנעב ןייק

 ךרוד ךיז וצ געוו םעד טכוז רע ןוא ןצנעדנעט עשירעלטסניק:ןייר טימ

 ."ןגעוומוא עטרעטנַאלּפרַאפ ײלרעלַא

 רעד ?'ןצנעדנעט עשירעלטסניק-ןייר טימ קיזומ ַא, טניימ סָאװ

 ןייז ףרַאד רָאנ ,"ךַאז ַא ךיוא ,, ןייז טשינ רָאט ןוא טשינ ןעק סָאלעמ רעשידיא

 רעשידיא ַא ,רָאטיזָאּפמָאק ןשידיא ַא ייב םירקיע עלַא ןופ רקיע עמַאס רעד

 ףיוא יו זיולב "עשידיא שיפיצעּפס סָאד , ףיוא ןקוק טשינ רָאט רָאטיזָאּפמָאק

 ןשידיא ַא בוא ןוא ."םָאידיא רעקיטרַאנגיײא, ןוא "ליטס רעדנוזַאב ַא;

 סעּפע זומ ,י"ןטפַאשקנעב עלענָאיצידַארט ןייק טשינ ןרעטַאמ , רָאטיזַאּפמָאק

 ...םיא טימ רעמ רעד ןייז

 ןגעוו גנולדנַאהּפָא יד זיא ךוב סע'שטיװָאניבַאר ןיא ייסע עטסנעש יד

 טשינ רעבָא .""דוס ס'נעווָאהטעב, ןעמַאנ םעד טגָארט סָאװ ,ןעווַאהטעב

 ַא ןיא ץַאלּפ ןרעסיוא ןצנַאגניא ,גנוניימ ןיימ ךָאנ ,יז זיא ,םעד ףיוא קידנקוק

 ,"ןדיא ייב קיזומ , טסייה סָאװ .ךוב

 ,קראי וינ ,1944 ,רעבָאטקָא ,"טייקינייא,

 ןשטנעמ עריא ןוא ַאיּבמַאלָאק
 ןוויטָאמ-עזייר

 םורד רעביא עדזַאי-טרעצנַאק ַא ףיוא טזָאלעגסױרַא ךיז לָאמ ןטירד

 זיא לָאמ סָאד רָאפנײרַא רעטשרע ןיימ .עקירעמַא לַארטנעצ ןוא

 ןופ .ןקוקנָא ןרָאפ וצ יז יאדכ זיא סָאװ דנַאל ַא ,ַאלעוזענעװ ןייק ןעוועג

 ןוא עשיאערבעה ןוא עשידיא ,רעדיל לקעּפ ןיימ טימ ךָאנרעד ךיא ןיב טרָאד

 ןעוועג זיא לעטשּפָא רעטשרע ןיימ .ַאיבמָאלָאק ןייק ןרָאפעגנײרַא תוליפת

 רעטייוו ,ילַאק ךָאנרעד ,ַאטָאגָאב ךָאנרעד ,ןילעדעמ ךָאנרעד ,ַאיקנַארַאב ןיא

 לָאמַא רעבָא ןוא ,ַאנעכַאטרַאק ךָאנרעד ,ַאיקנַארַאב רעדיוו ,ןילעדעמ

 ןיא טייצ ןכָאװ ןעצ טכַארברַאפ ךיא בָאה םורַא ןוא םורַא .ַאיקנַארַאב

 ,קידנעעז ןוא קידנעגניז -- ַאיבמָאלָאק

 ןעמונרַאפ ןייז ןיימ ץוחַא זַא ,ןגָאז וצ ךיא ןיימ "קידנעעז ,, טרָאװ ןטימ

 םוצ ךיא בָאה ,לקעז ןיימ טימ ןוא לקעטש ןיימ טימ -- ילימרתו ילקמ 5
{ | 
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 ,ַאטָאגָאב ןיא םיארונ-םימי יד ןענװַאד ןוא ןעביירש ,ןטרעצנָאק ןעגניז טימ

 ןוא ןעז וצ ףיוא טייצ גונעג טַאהעג ךיא בָאה ,ַאיבמַאלַאק ןופ טָאטש-טּפיױה יד

 טציא ליפ ךיא .ןגָארקעג ביל קרַאטש בָאה ךיא סָאװ ,דנַאל ןטימ ןענעקַאב ךיז

 קנעב ךיא רעכלעוו ךָאנ םייה ַא עניימ ןעוועג טלָאװ יז יו ,ַאיבמַאלָאק ןגעוו

 ואוו ,רעדנעל רענַאקירעמַא םורד יד ןופ ענייא זיא יז .ןעמוק קירוצ לעוװו ןוא

 ,ןצעזַאב טרָאד ךיז טלַאװעג קרַאטש טייצ לקיטש ַא ףיוא טלָאװ ךיא

 ןיא ךייר ,רעדנעל עטסכייר יד ןופ ענייא זיולב טשינ זיא ַאיבמָאלַאק

 ןופ ענייא ךיוא רָאנ ,סענַאנַאב ,עוװַאק ,ליוא ,ןלַארענימ ,סענימ ענעדישרַאפ

 ןטַאטש עטגינייארַאפ יד וצ זיולב ,עקירעמַא םורד ןיא תונידמ עטסנעש יד

 ןָאילימ טרעדנוה ףניפ רַאפ עװַאק רָאי ַא ַאיבמָאלָאק טפיוקרַאפ ןיילַא

 -עוװַאק ןוא רעריצודָארּפ-עװַאק עטסערג יד ןופ ענייא זיא יז ,רעלָאד

 יד זַא ,ןרעוו ןבעגעגוצ ךָאנ ָאד ףרַאד סע ןוא .טלעוו רעד ןיא רעלעטשוצ

 ןקַאמשעג ריא טימ סיוא ךעלנייוועגרעסיוא ךיז טנכייצ עוװַאק רענַאיבמָאלָאק

 םוצ ,רעקנירט:עווַאק ןייק טשינ ךיא ךיב ןײמעגלַא ןיא ,טַאמָארַא ןוא םעט

 וצ ירפרעדניא עװַאק עלעּפעט רעסייה ַא ןופ האנה ךיא בָאה ןטסעב

 ןייא ןיא ןטלַאהעג ךיא בָאה ַאיבמָאלַאק ןיא קידנעייז רעבָא ,קיטשירפ

 יד רוכיש ַא יו ,(עוואק עצרַאװש ךעלעּפעט עניילק) "סָאטניט, ןעקָאילשז

 ... ןֿפנָארב

 ריא גילדעוו רעבָא ,חטש ןיא סיורג ,דנַאל סיורג ַא ךיוא זיא ַאיבמַאלָאק

 ,ןשטנעמ ןָאילימ ןציירד לכה-ךסבנ -- גנורעקלעפַאב עניילק ַא יז טָאה חטש

 ,הרושכ ןעגנַאגעג טלָאװ ץלַא ןעוו ןוא ,ןדיא טנזיוט ןצפופ םורַא ייז ןשיווצ

 רימָאל ,טלקיװטנַא שימָאנָאקע ױזַא ןעוועג טלָאװ דנַאל סָאד ןעוו ,.ה .ד

 גנורעקלעפַאב יד טלָאװ ,עדַאנַאק רעדָא ,ןטַאטש עטגינייארַאפ יד יוװ ,ןגָאז

 טלעפ סע .ױזַא טשינ רעבָא זיא'ס .גָאטליואוו סיורג ןיא ןדָאבעג ךיז שממ

 ,סוסקול ןייק ןוא םוטכייר ןייק ,ַאיבמָאלָאק ןיא גָאטליואוו ןייק טשינ סיוועג

 ןיא ,רעדייל ,טבעל גנורעקלעפַאב רעד ןופ לייט רעטסערג רעד רעבָא

 רעמירַא רעד זַא ,ןרעוו ןבעגעגוצ ָאד ףרַאד סע ,תמא .טײקמערַא

 לרוג ןייז טימ טייקנדירפוצמוא ליפוצ ןייק סױרַא טשינ טזייוו רענַאיבמָאלָאק

 תמחמ רעדָא ,סנייז דנַאל סָאד ביל קרַאטש טָאה רע לייוו רַאפרעד יצ --

 רע סָאװ טימרעד ךיז טנגונַאב רע ,.ה .ד ,"וקלחב חמש , ַא זיא רע סָאװ םעד

 םעד ןרעה טפרַאד ריא .ןכַאז עדייב זַא זיא קורדנייא ןיימ ,טָאה

 ַאזַא טשינ רימ זיא ןכייר ןפיוא רעבָא ,ךייר רעדָא םערָא ,רענַאיבמָאלָאק
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 וצ ידכ '"! רענַאיבמָאלָאק ַא ןיב ךיא, :רעטרעוו יד ןגָאזסױרַא ,שודיח

 רַאפ טָאה רע סָאװ טפַאשביל ע'תמא ,עפיט ,עסיורג יד ןליפ ןוא ןריּפשרעד

 ! דנַאל ןייז

 ןוא טרָאװ םוצ טשינ זיא רעיוא ןיימ וויטיסנעס יוװ זַא ,הדומ ךיז ןיב ךיא

 טשינ ןוא טריּפשעג טשינ רענַאקירעמא-ןופצ ַא ןופ ךָאנ ךיא בָאה ,גנַאלק

 םייב טפַאשביל ע'תמא ,עפיט ,עסיורג עקידנעגייצרעביא ַאזַא טליפעג

 ךיא ריּפש םעד טָאטשנָא ."רענַאקירעמַא ןַא זיב ךיא , :רעטרעװ יד ןגָאזסױרַא

 ,אפוג דנַאל םוצ טפַאשביל יד רעדייא ךָאנ רעמ זַא ,גָאז םעד רעטניה ליפ ןוא

 ןופ יטירעּפסָארּפ רעסיורג רעד וצ טפַאשביל יד רעסערג ךָאנ לָאמ ליפ זיא

 סע .ץלַא ןופ רעמ טריצלָאטש רענַאקירעמַא-ןופצ רעד רעכלעוו טימ ,דנַאל

 רעד רעבָא תעב .סע זיא סָאד טָא רעבָא ,טשינרָאג סע טליפ רע זַא ןייז ןעק

 זיא'ס זַא עקַאט ריא טליפ ,יִ! רענַאיבמָאלָאק ַא ןיב ךיא , :טגָאז רענַאיבמָאלָאק

 ,טפַאשביל עקיכות ןוא ע'תמא ןַא זיא'ס זַא ,"רבדב היולת הניאש הבהא , ןַא

 ,המשנ רעד ןוא ןצרַאה םענופ ןשינעפיט עמַאס יד ןופ םיא ייב טמוק סָאװ

 עכלעוו ,ןטַאטש עטגינייארַאפ יד ןיא יוו יטירעּפסָארּפ ןייק ,סָאװ:סָאװ ,לייוו

 קרַאטש ַא טימ ,ןעמַאנסיױא קינייו רעייז טימ ,ןָא ןעמעלַא זנוא טליפ

 טגָאמרַאפ ,טלעוו רעד ןיא רעקלעפ ערעדנַא יבגל ,ץלָאטש םענעסירַאפ

 ...טשינ ַאיבמָאלָאק

 טלָאװ יז ןעוו ,ךַאז עגולק ַא רעייז ןָאטעג ַאיבמָאלַאק טלָאװ יאדווַא

 סע יוװ ,לַאטיּפַאק ןשידנעלסיוא רַאפ ןפָא ןריט יד רעטיירב לסיבַא ןטלַאהעג

 ךיוא סָאװרַאפ ? לַאטיּפַאק רָאנ סעּפע סָאװ ןוא !ַאלעוזענעװ ןכש ריא טוט

 ןענייז עיצַארגימיא ןוא לַאטיּפַאק רעשידנעלסיוא ? עיצַארגימיא -- טשינ

 -ָאנָאקע ךיוה רַאפ וליפַא ,רעסַאװ ןוא טפול יו ,ןטנעמעלע עלַאטיװ ייווצ

 יד ואוו ,ַאיבמָאלָאק יו דנַאל ַאזַא רַאפ טרפב -- רעדנעל עטלקיוטנַא עשימ

 ןיא סיורג זיא סָאװ ,דנַאל ַא ;ךעלעמַאּפ וצ טייג גנולקיוװטנַא עשימָאנַאקע

 ייס ןפָא טיירב וצ טשינ ןריט יד טלַאה ןוא ,תורצוא:רוטַאנ ןיא ךייר ,חטש

 עניילק ַאזַא טָאה ןוא ,עיצַארגימיא רַאפ ייס ןוא לַאטיּפַאק ןשידנעלסיוא רַאפ

 ַא טָאה רימ זַא ,תונעט ןצעמע וצ בָאה ייג רעבָא ? גנורעקלעפַאב

 לעטָאה ןיא טנעקַאב ךיז בָאה ךיא ןעמעוו טימ ,רענַאיבמָאלַאק רענעעזעגנָא

 ,זיא סע יו ױזַא טוג זיא זנוא זַא, :טגָאזעג שוריפב ,אטָאגָאב ןיא ,ַאמַאדנקיט

 "!ושרעדנַא סעּפע טשינ ןליוו רימ

 :ןילעדעמ ןיא ,ארַאביטונ לעטָאה ןיא עגַארפ ַא רעניימ ףיוא ,רעדָא
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 רעד רעביא טשינ טקױּפעצ רעמַאק-ץרעמָאק רענילעדעמ רעד סָאװרַאפ

 רעקיזָאד רעד ןופ ןעזסיוא-טרָאזער ןקיטכערּפ םעד ןוא טייקנייש יד טלעוו

 ןופ ןטסירוט ןגיוצעגוצ טלָאװ סָאװ ,טַאמילק ןכעלרעדנואוו ןטימ טָאטש

 ןעמעוו ייב שטנעמ רעד רימ טָאה ,עקירעמַא-ןופצ ןופ רקיע רעד ,םוטעמוא

 טושּפ ץנַאג ,ןָאזרעּפ עכעלטרַאװטנַארַאפ רעייז ַא ,טגערפעג סע בָאה ךיא

 יד טשינ ןוא רעמַאק:ץרעמָאק רענילעדעמ רעד טשינ זַא :טרעלקרעד

 ךַאװש רעייז סע טלַאה ללכב .ןטסירוט ךָאנ טוהל ןענייז רעגריב רענילעדעמ

 זיא דנַאל סָאד םורָאװ .דָאש ַא זיא סָאד ןוא .קיטסירוט טימ ַאיבמָאלָאק ןיא

 רעד טימ .המשנ רעד רַאפ יא ןוא גיוא ןרַאפ יא -- םענעגנַא ןוא ןייש תמאב

 רעד ןופ ןענייז עכלעוו ,ןשטנעמ רענַאיבמָאלָאק יד ןיז ןיא ךיא בָאה "המשנ,

 טָאה רענַאיבמָאלָאק רעד .עקידוװװעליּפש ןוא עקיצרַאה ,עמערַאוו רוטַאנ

 רעדָא ,ץיוו ןטוג ַא טימ ,ןכַאל קיצרַאה ןעק ןוא ץיוו ןטוג ַא ןופ האנה קרַאטש

 רע ןעוו ,טלָאמעד וליפַא ןקיאורַאב םיא גנירג ריא טנעק ,על'השעמ ַא טימ

 בור סָאד יו ,רענַאיבמָאלָאק ַא ףרַאד סָאד ןוא -- סעכ ןיא ךייא ףיוא טרעוו

 ...ןעמענ טשינ גנַאל ,ןשטנעמ רענַאקירעמַא-ןײטַאל

 טרעוו סע .דנַאל לערוטלוק ַא רַאפ טנכעררַאפ ךיוא זיא ַאיבמָאלָאק

 רעקלעפ רענַאקירעמַא-ןײטַאל יד ןשיווצ שינַאּפש ןטסעב םעד זַא ,טגָאזעג

 עסיורג ַא טגָאמרַאפ יז .ַאיבמָאלָאק ןיא ןבירשעג ןוא טדערעג טרעוו

 ,רעקימעדַאקַא עכיוה לָאצ רעשביה ַא טימ סיוא ךיז טנכייצ ןוא ץנעגילעטניא

 ףרַאד סע .רעביירש ןוא ןטסילַאנרושז ,רעקיזומ ,רעקיטילָאּפ ,ןרָאסעפָארּפ

 ,ָאווינ ןכיוה ַא ףיוא טייטש עסערּפ רענַאיבמָאלָאק יד זַא ,ןרעוו טנָאטַאב ָאד

 ןוא ַאטָאגַאב ןיא סױרַא ןעייג סָאװ ןעגנוטייצ יד לעיצעּפס תודע ןגָאז ףיורעד

 טשינ ךיז ןיטולחל ןפרַאד טעטש ייווצ עקיזָאד יד ןופ ןעגנוטייצ יד ,ןילעדעמ

 -וינ ַא רעדָא ,סמייט קרָאי-וינ ַא יבגל ,"ןעלקיטרַא-טייל , ערעייז טימ ןעמעש

 קיגָאװ ךיוא ייז ןענייז ,ליטס ןוא ןָאט םענשזַאװ רעייז ץוחַא ,ןויבירט קרָאי

 סעיצקַאדער יד ןיא ןציז עכלעוו ןשטנעמ יד זַא טליפ ריא .קיניזפרַאש ןוא

 טוג ןענייז ןוא ןסיוו ךס ַא ןגָאמרַאפ ,"ןעלקיטרַא-טייל , יד ןביירש ןוא

 סָאװ םינינע ערעדנַא יד ןיא יו טוג ױזַא ,קיטילָאּפ-טלעוו רעד ןיא טנווַאהַאב

 .ןעלדנַאהַאב ייז

 ןוא טרעדנוה -- עגנוי רָאג ַא ךָאנ זיא טײקיגנעהּפָאמוא סַאיבמָאלָאק

 ןּפָארט ַא יו ,ליפ ױזַא טקנוּפ סע טניימ עטכישעג רעד ןיא ,טלַא רָאי קיצפופ

 -כרודַא ַאיבמָאלָאק טָאה ,רָאי קיצפופ ןוא טרעדנוה יד טָא ןיא רעבָא .םי ןיא
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 סטלַאק ,רעדנעל רענַאקירעמַא לַארטנעצ ןוא םורד בור סָאד יוװ ,טכַאמעג

 טימ ןעלגנַארעג ןוא ןפמַאק ערעווש ןופ עטכישעג ַא זיא סע .סמערַאװ ןוא

 טולב ןופ ,רעטעלב עקיטכיל ןוא עלעקנוט טימ ,תוחוכ ענעגייא ןוא עדמערפ

 ןוא תולּפמ עקידיארומ ןופ ,ןטנעמָאמ עקינוז ןוא עקילורג ןופ ,רעייפ ןוא

 יז טָאה ,לגנַארעג ןוא ףמַאק ןרעווש ןדעי ךָאנ רעבָא .תונוחצנ עשיאָארעה

 ַא ןוא סיפ יד ףיא טלעטשעג ךיז רעדיוו ןוא ןביוהעגפיוא קירוצ ךיז

 עקידריווקרעמ יד זיא סָאד .רעטייוו ןענַאּפש ןעמונעג עלופסגנונעפַאה

 בָאה ךיא ןעמעוו וצ ,רעטקַארַאכ ןייז ןוא רענַאיבמָאלָאק םענופ טעטילַאטיװ

 טפַאשביל רעפיט רעסיורג ןייז ןיא זַא סיוא רימ טעז סע .טקוקעגוצ טוג ךיז

 גנוריגער יד .קילג ןטסכעה ןייז רענַאיבמָאלַאק רעד טניפעג ,דנַאל םוצ

 םורַא סקַא טּפיוה רעד זיא סָאד .קיבייא זיא ַאיבמָאלָאק -- עטייווצ ַא רעדָא

 ןופ םוכס רעד זיא סע .ךיז טיירד רענַאיבמַאלַאק םענופ ןבעל סָאד רעכלעוו

 ַא ,תמא .ץנעטסיזקע ןוא ןייז ןטולָאסבַא ןייז ןופ ,ןליפ ןוא ןעקנעד ןצנַאג ןייז

 טפַאשביל "רעסייה, וצ רעקיזָאד רעד ןופ טריטיריא ןעוועג ךיא ןיב לָאמ ךס

 טצינערג סָאװ טפַאשביל ַא -- דנַאל-עמַאמ ןייז וצ רענַאיבמָאלָאק םעד דצמ

 טייגרעד סָאװ ,םזילַאנָאיצַאנ ןטציּפשרַאפ םענעבירטרעביא ןַא טימ טפָא ךיז

 -טשינ םוצ ,ןדמערפ םוצ סַאה ַא וצ ךיוא זייוונטייצ ןוא יורטוצמוא ןַא וצ

 ,דנַאל םענופ רעגריב ַא ןייז וליפַא רע געמ ,רענַאיבמַאלַאק םענערָאבעג

 זיא טכיזניה םעד ןיא זַא ,ןרעוו טגָאזעג ָאד לָאז ,בגא .סע זיא סָאד טָא רעבָא

 טשינ סיוועג ,דרע רעשינַאקירעמַא-ןיײטַאל רעד ףיוא רענַאיבמַָאלַאק רעד

 "בָארקימ , ןקיימס ןקיזָאד םעד טימ :בגא ןַא ךָאנ ןוא ! ןיינ ,ָא ,םַאנסיוא ןייק

 ןפיוא טבעל סָאװ ,קלָאפ סעדעי טעמכ טקעטשעגנָא גָאט ןקיטנייה םייב זיא

 , ,,טייצ ַאזַא זיא'ס ,ןלַאפרַאפ ,לגוק-דרע

 רעקיזָאד רעד ןעוו ,טייצ ַא ןעמוק לָאמַא יַאדװַא טעוו סע ָאי ,ונ

 סע .טלעוו רעד ןופ ןדניוושרַאפ ןצנַאגניא טעוו ,םזילַאנָאיצַאנ רעטציּפשרַאפ

 אשי אל, :היעשי איבנ ןסיורג םענופ דייר עקידרעייפ יד ןרעוװ םייוקמ ןלעוװ

 טשינ טעוװ קלָאפ ַא ןגעק קלָאפ ַא -- "המחלמ דוע ודמלי אלו ברח יוג לא יוג

 ,המחלמ ןופ טסנוק יד ןענרעל טשינ רעמ טעוװ ןוא דרעוװש ןייק ןביוהפיוא

 -ןײטַאל ןיא דנַאל רעדנַא ןַא יצ ,ַאיבמָאלָאק לַאז סָאװרַאפ -- רעבָא לייוורעד

 עקיזָאד יד זיב ? םַאנסיוא ןַא ןייז ,ואוו-שרעדנַא ץעגרע רעדָא ,עקירעמַא

 רעייז ןייז וצ ָאד ןביולרעד ךיז ךיא לעוו ,ןעמוק לָאמַא טעוװ טייצ

 ןוא ,טסילַאער רעדייא רעקיטנַאמָאר רעמ ךות ןיא ןיב ךיא םגה ,שיטסילַאער
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 רימ זיא רע שטָאכ ,קלָאפ ַא ייב םזילַאנָאיצַאנ רעטציּפשרַאפ רעד זַא ,ןבעגוצ

 ןייק ןיא טלדנַאוורַאפ טשינ טרעוו רע רָאנ יבַא ,ןצרַאה םוצ קרַאטש טשינ

 ןוא רעשירעביור קרַאטש רעקיטציא רעד ןיא זיא ,םזיניווָאש ןטסַאהרַאפ

 ףיוא "הלוגס, ַא ןוא "לעטימ-ץוש , רעטוג ַא ,טלעוו רעשיטסילַאירעּפמיא

 ןטייצ עקיטנייה זיא סע .רעקלעפ עניילק רַאפ טּפיוהרעביא -- ןרָאי עגנַאל

 ץעגרע דנַאל ןייז ןיא ךיז ןרידַאקירַאברַאפ וצ קלָאפ ןיילק ַא רַאפ גונעג טשינ

 ,גנוטכינרַאפ ןייז ןגעק ןעפמעק ןיילַא רעוװעג טימ ןוא טלעוו ס'טָאג ףיוא

 סָאמ רעטסערג רעד טימ ,סויוועזיוו רעד יו ,ןדָאלעגנָא ןייז ךיוא זומ רע רָאנ

 ןענעק טשינ םיא לָאז טלעוו רעד ןיא חוכ םוש ןייק זַא ,רעייפ ןלַאנָאיצַאנ ןופ

 .,.טנייה סע רימ ןבעל טלעוו "רענייש , ַאזַא ןיא טָא .ןשעלסיוא

 גרעב עכיוה ,ןטפַאשדנַאל ענירג רענַאיבמַאלַאק יד ןופ ץייר רעד

 ןשיווצ ,סעקנָאל ענשוילּפ טימ ןלָאט עפיט ,סעטסוק טימ עטקידלַאוַאב

 ןוא רעדעס ,סעקלעשזַאס ןוא ןכייט עלָאמש ךיז ןעלגנעלש סע עכלעוו

 ןופ ,סלגנָאשזד עטכידעג ןוא רעדלעוו ,ןעמולב ןוא סעיצַאטנַאלּפ ,רענטרעג

 טָאטש-ןפַאה רערַאדנעגעל רעד ןיא סוגסיוא:םי ןט'פושיכ'רַאפ ריא

 טנַאּפשעג גיוא ןיימ ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,רעפרעד ןוא טעטש ,ָאנעכַאטרַאק

 יו ןעוועג רענעלק ליפ טשינ זיא ,ןצרַאה ןיימ ןיא ףיט ןעגנוזעגניירַא ךיז ןוא

 ערעייז טימ ןעיורפ רענַאיבמָאלַאק ענייש קרַאטש יד ןופ ץייר רעד

 יו ,ןייצ עקידנעקסַאילב ןוא רע'מינּפ ןוא ןעטיוה עשינַאּפש-שינַאידניא

 עקיטפַאז טימ ןריצַאּפש ןסַאג יד ףיוא ןעזעג בָאה ךיא ןעמעוו ,לרעּפ

 רעביא ,דייז עצרַאוװש יו ,רָאה ענעזָאלעצ עגנַאל טימ סנעטסיימ ,גנוגעווַאב

 ערעייז ןיא ןרעייפ עקיצנַאלג טימ ,סעקלַאסור יו ,סעציײלּפ ערעייז

 עקידנעגניז ןוא ,טריּפס ןקידנענערב ןופ רעייפ סָאד יו ,ןגיוא עקידנענערב

 יד רעבַא ,סָאװרַאפ טשינ סייוו ךיא .ןרעדָא ערעייז ןיא ןשינעטסולג

 זַא ,סיוא טעז .רענעמ יד ןופ רענעש ךרע ןַא זָא ןענייז ןעיורפ רענַאיבמָאלָאק

 יד טַאהעג טשינ טָאה ןטולב עשינַאּפש ןוא עשינַאידניא ןופ שימעג רעד

 רענַאיבמַָאלַאק יד .ןעיורפ יד ףיוא סָאװ ,רענעמ יד ףוא גנוקריוו עקיבלעז

 ןוא ןח םענעטלעז ַא טימ ןעמוקעגסורַא גנושימ רעקיזָאד רעד ןופ זיא יורפ

 םענופ גנַאזעג ַא יו ,ןסָאגעגסיױא ריא ףיוא טגיל יז .טייקנייש רעקידנצייר

 טימ ןָאט וצ טקעריד טָאה סָאד יצ ,ןירעד סעּפע טקעטש אמתסמ ,ןטשרעביוא

 טשינ ךיא ןעק סָאד ,עיגָאלָאיזיפ רעדָא עיגָאלָאיב ןופ ןלַאװק יד ןופ רענייא

 רענַאיבמָאלָאק יד ןגייטש ,סעביל ןליּפש ןיא ,טײקשיטנַאמָאר ןיא רעבָא .ןגָאז
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 רעד זַא טשינ יאדװַא טניימ סָאד .ןעיורפ יד רעבירַא טייוו רענעמ

 לעבַאּפַאק טשינ זיא יז זַא רעדָא ,טײקשיטנַאמָאר טלעפ יורפ רענַאיבמָאלַאק

 יז .ה .ד ,רענעטלַאהעגקירוצ זיא יז ,ןעד סָאװ ! ןיינ ,ָא .סעביל ןייק ןליּפש וצ

 ןענייז סע זַא ,ךיז טייטשרַאפ ,ןַאמ םענופ רעקינייוו ליפ ךיז טביולרעד

 ,ךיז רַאפ עמעט ַא זיא סָאד רעבָא ,רַאפרעד תוביס עסיוועג ןַארַאפ

 טייקטנעָאנ עשיגָאלָאיב ַא סעּפע טליפעג בָאה ךיא זַא ,הדומ ריז ןיב ךיא

 ךס ַא רָאג ןופ ןרעדָא יד ןיא לייוו ,רַאפרעד רשפא .רענַאיבמָאלָאק םוצ

 יד ןעוו ,ןטייצ יד ןופ "טולב שידיא, ןסילפ ץעגרע זומ רענַאיבמָאלָאק

 ? דנַאל סָאד טליפעגנָא ןבָאה סעילימַאפ-םיסונַא עשיזעגוטרַָאּפ ןוא עשינַאּפש

 :רענַאיבמַאלָאק ענדָארָאמַאס ןופ ןעמענ ייר ַא ןענייז טָא ...טסייוו רעוו

 יד טניפעג ריא ,קַאזיא ,הרש ;רתסא ,םירמ ,לאירבג ,לאירוא ,דיווייד ,יעסָאמ

 עמערָא רענַאיבמַאלַאק יד ןשיווצ זיולב טשינ ןעמענ עשידיא-טכע עקיזָאד

 עטסנעעזעגנָא עמַאס יד ןשיווצ ךיוא רָאנ ,סעילימַאפ סַאלק-לטימ ןוא

 ןוא סעזעמַאר ,סעזעּפָאל ,סעזעמָאג :יד יוװ .,תוחּפשמ רענַאיבמָאלָאק

 לייוו ,רימ טלעפעג רענַאיבמָאלַאק רעד :טושּפ רָאג תמחמ רעדָא .סעצערעּפ

 טשינ בָאה ךיא סָאװ ,סעכלעזַא סעּפע -- טליפרעד סעּפע םיא ןיא בָאה ךיא

 וצ ,ליפעג ןיימ וצ טדערעג טָאה סָאװ ,סנױזַא סעּפע ;רַאפרעד ןעמָאנ ןייק

 ךיז סָאװ וצ ? גונעג טשינ ןעד ןײילַא סָאד זיא -- המשנ ןוא ץרַאה ןיימ

 ןוא טייקיצרַאה ,טײקמערַאװ ןייז טימ ןלעפעג ,םדוק ,רימ זיא רע ? ןעלבירג

 ,טפַאשביל רעד טימ ןלעפעג ךיוא רימ זיא רע  .טײקיזַָאלגרָאז

 ןייק טשינ ףרַאד רע ןוא .דנַאל ןייז וצ טײקשיטַאירטַאּפ ןוא טייקנעבע גרעביא

 ַא ךיז טרעה רע *! וקלחב חמש , ַא זיא רע ,טגָאזעג ןיוש יו ,לייוו ,סנגעמרַאפ

 ןופ גנַאלק םוצ רעדייא ,דרע רעד ןופ גנַאזעג ןכעלריטַאנ םוצ וצ רערעמ ךס

 ענירג:טעמַאס יד ןיא טבילרַאפ רערעמ זיא רע ןוא ,סרַאלָאד ענרעבליז

 ןוא רעדלעוו ,סעיצַאטנַאלּפ ,רענטרעג ,רעדעס ענייז ןופ רעטעלב

 רענַאיבמָאלָאק רעד ,סָאזעּפ ענעריּפַאּפ ענירג ענייז ןיא רעדייא ,סלגנַאשזד

 ,ןלַאװק יו ערעטיול ןענייז געט יד .ןרילָאק ןייא ןוא ןָאילימ ַא טָאה ןסיורד

 ...גנונָאמ ןוא ףושיכ טימ ןדָאלעגנָא ןענייז טכענ יד ןוא

 ךָאנ ןעק יז .םטיר םענעגייא ןַא ןוא גנַאלק םענעגייא ןַא טָאה ַאיבמָאלָאק

 רעד ,קרעוו עשינַאפמיס עסיורג ןייק טימ ןעמירַאב טשינ ךיז לייוורעד

 זיא ,המשנ רעשילַאקיזומ ריא ןופ קורדסיוא רעטסנעש ךיוא ןוא רעטסעב

 רעפיט ןוא רעטנענ ,רעכעה ןייז ךָאנ ןעק סָאװ ןוא -- גנַאזעג לייוורעד ךָאנ



 211 גנַאלק ןוא טרָאוװ

 קיצרַאה ױזַא זיא גנַאזעג סָאד זַא טרפב ? קלָאפ ַא ןופ גנַאזעג סָאד יו

 ןטימ ,דרע רעד ןופ חיר ןטימ ,דנַאל םענופ טירָאלַאק ןטימ ןסָאגעגפיונוצ

 ךרוד טרירביוו ןוא טסילפ סָאװ ,ןרעדָא סקלָאפ יד ןופ טקניטסניא ןטנוזעג

 ,ןסַאג יד ףיוא םוטעמוא טסרעה וד סָאװ ,סמיטיר ןוא רענעט ענעדישרַאפ יד

 טעטש יד ןופ ,ךעלביטש ןוא רעזייה יד ןיא ,סעפַאק ןוא ןענַארָאטסער יד ןיא

 ןוא גנַאזעג ביל קרַאטש טָאה רענַאיבמָאלַאק רעד זַא ןוא .רעפרעד יד ןופ ןוא

 טליפעג סע בָאה ךיא .טשינ עגַארפ ןייק רָאג זיא םעד ןגעוו ,ללכב קיזומ

 ןיב ךיא ואוו ןוא ןעגנַאגעג ןיב ךיא ואוו םוטעמוא ,טירש ןוא טירט ףיוא

 .ןעוועג

 ןופ גנולקיוטנַא עשימָאנָאקע יד זַא ,טקרעמַאב ץעגרע ָאד בָאה ךיא

 טייז רעטייווצ רעד ןופ .ןפוא ןקידכעלעמַאּפ ַא ףיוא וצ טייג ַאיבמָאלַאק

 יז טָאה רָאי גילדנעצ ייווצ עטצעל יד רַאפ זַא ,ןרעוו טגָאזעג ָאד ףרַאד

 טציא ךיז ןעק ַאיבמָאלָאק .ןטיבעג עלַא ףיוא סערגָארּפ ןסיורג טכַאמעג

 טימ ךיוא רָאנ ,עירטסודניא-ליטסקעט רענעגייא ןַא טימ זיולב טשינ ןעמירַאב

 ןוא .סעירטסודניא ערעדנַא ךָאנ ןוא לבעמ ,סעיצַאקירבַאפ-רעדעל ענעגייא

 םעניילק ןייק ןופ טשינ ךיוא זיא לדנַאה טרַאּפמיא ןוא טרָאּפסקע ריא

 עקידריווקרעמ ַא סױרַא ללכב רענַאיבמָאלָאק רעד טזייוו וצרעד .םענרַאפ

 טנכייצ ןוא ןיירַא טגנירד רע ,ןכַאז ןעמענפיוא ןוא ןייטשרַאפ וצ טייקיאעפ

 טעטש עסיורג יד ןופ ןסַאג יד ףיוא .ןעגנומענרעטנוא עלַא ןיא סיוא ךיז

 רעיז טימ ךייא ןשַארעביא עכלעוו ,סעדייבעג עכיוה לָאצ יד ןסקַאװ

 ַא רָאג זַא ,ןרעוו טקרעמַאב ,בגא ,ָאד לָאז .םענרַאפ ןוא טײקשינָאטקעטיכרַא

 יד ןגָארטעגוצ טָאה דנַאל ןופ גייטשפיוא ןשימָאנָאקע םוצ קלח ןשביה

 ןוא ,וװַאוװשז ,םוטעמוא יו ,זיא סָאװ ,גנורעקלעפַאב עשידיא עניילק עגיטרָא

 .עוויטַאיציניא ךס ַא טימ טשטנעבעג

 טימ טנַאּפש יז .רעייז רימ טלעפעג ,דנַאל ַא יוװ ַאיבמָאלָאק ,ַאי

 עקיטציא יד רָאנ לָאז ,ןגרָאמ ןקיטכיל ַא וצ טירט ערעכיז רעבָא ,עמַאזגנַאל

 ַאליניּפ סַאכַאר ָאלװַאטסוג לַארענעג טנעדיזערּפ-רָאטַאטקיד ןטימ גנוריגער

 רעקיטכיל רעד טָא טעװ ,ןגעוו עמורק ןייק ףיוא ןעווערעקרַאפ טשינ ךיז

 עלַא טָאה ןוא ןייש ןוא ךייר זיא דנַאל סָאד .ןעמוק לענש רעייז ןגרָאמ

 רענַאיבמַאלַאק רעד .ךיז ןעלקיװטנַא ןוא ןסקַאװ וצ ףיוא ןצנעטַאּפ עכעלגעמ

 ,ףיורעד תודע טגָאז המשנ עקידנעגניז ןייז -- דנַאל ןייז טרעוו זיא

 ,לַאערטנַאמ ,1957 ,28 לירּפַא ,"רעלדַא רעדענעק,
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 קיזומ ןגעוװו ןעייסע

 ,רעקיטירק-קיזומ ע'תמא רעבָא ,קיניײװ טשינ רשפא רימ ןבָאה ,ללכב

 ,רימ ןבָאה ,ללכב ןעייסע עשילאקיזומ ןופ רעביירש ע'תמא ןוא

 ןפיא טּפיױהרעביא ,עטלייצעג יד טָא ןשיװצ .עטליצעג ,רעדייל

 ןָאמַאלַאס רָאסעּפָארּפ ,טכער טימ ,ךיז טנכער ,טנעניטנָאק םענַאקירעמַא

 רעשידיא ַא :רעביירש רעקיכַארּפש ייווצ ַא זיא סָאװ ,ָאקיסקעמ ןופ ןַאהַאק

 רענייא ןוא רעקיטירק-רוטַארעטיל ַא ךיוא רע זיא וצרעד .רעשינַאּפש ַא ןוא

 עקיטציא זיב ענייז .ָאקיסקעמ ןיא ןטסיצילבוּפ עטסנעעזעגנָא יד ןופ

 ַא ןפַאשעג םיא ןבָאה ,שינַאּפש ןיא ייס ןוא שידיא ןיא ייס ,רעכיב ענענישרעד

 רוטַארעטיל רעשינַאּפש רעד ןיא יו טוג ױזַא רעשידיא רעד ןיא ןעמָאנ

 ,עיצידורע עכייר ַא טימ רעלעטשטפירש ַא זיא ןַאהַאק רָאסעפָארּפ .טלעוו

 םוקַאב ךיא סָאװ לָאמ סעדעי ,רעבירעד .ליטס םענעגייא ןוא ןעּפ רעמערַאװ

 ,בוט-םוי רעסיורג ַא רימ ייב זיא ,ןַאהַאק עגעלָאק ןופ ךוב םעיינ ַא

 ןופ לָאמַא ףיוא רעכיב עיינ ייווצ טכַארבעג רימ טסָאּפ יד טָאה געט יד

 ןוא ,"ןעייסע עשילַאקיזומ , ,שידיא ןיא םענייא :ןַאהַאק ןָאמָאלַאס ,פָארּפ

 .ןדויטע עשילַאקיזומ -- "סעלַאקיזומ סָאכעקסַאב, ,שינַאּפש ןיא םענייא

 רעטוג ַא ןייז וצ ןופ טייוו ןיב ךיא זַא ,הדותמו הדומ ךיז ןיב ךיא

 ןגעווטסעדנופ ךיא ןעק טייקירעווש סיורג טימ רעבָא ,רענעײל-שינַאּפש

 שינַאּפש ןיא ךוב ַא וליפַא רעדָא ,דיל ַא ,ייסע ןַא ,לקיטרַא ןַא ןעשזדָארבכרוד

 ,טנעיילעג בָאה ךיא סָאװ ןייטשרַאפ ןוא

 -עגכרוד בָאה ךיא זיב טעװערָאהעג רעווש ץנַאג בָאה ךיא ,ָאי

 םורָאװ .ןעוועג יאדכ זיא'ס רעבָא ,ךוב ןשינַאּפש ס'נַאהַאק .ּפָארּפ טעשזדַָארב

 ףיוא רעכיב ענייפ עכלעזַא ןעמ טנעייל קיטשרענָאד ןוא קיטנָאמ עלַא טשינ

 טימ טליפעגנָא ןוא טכַארטעגכרוד טוג זיא ייסע רעדעי .סעמעט עשילַאקיזומ

 םענעגייא ןַא טימ סיוא ךיז טנכייצ ןוא ןסיוו ןשירַארעטיל ןוא ןשילַאקיזומ

 עקידעבעל טסכעה ןענייז טלדנַאהַאב ןַאהַאק .פָארּפ סָאװ סעמעט יד .גנַאגוצ

 םעד טימ ןייז םיכסמ טשינ טפרַאד ריא .עקידנריגירטניארַאפ קרַאטש ןוא

 זַא טליפ ריא רעבָא ,ןינע ןשילַאקיזומ ַא ןופ םענייז ריפסיוא םענעי רעדָא

 רַאפ שינעדנעטשרַאפ עפיט :רקיע רעד ןוא -- סָאמ ןוא גָאוװ ָאד זיא'ס

 ,רעדנוזַאב עמעט רעדעי

 סעמעט עשילַאקיזומ ףיוא ןוא ,קיטירק-קיזומ ןביירש וצ ףיוא םינלע 1

6 
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 ךָאד זיא ,"ןעייסע עשילַאקיזומ , ךוב ןשידיא ס'נַאהַאק ,פָארּפ ןגעוו ןוא

 וצ ןוא ןענעייל וצ האנה סיורג טַאהעג בָאה ךיא זַא ןגָאז וצ קירעביא

 ןופ טייקכייר יד ,סָאמ רעלופ רעד ןיא ייסע רעדעי ןופ םעט םעד ןליפרעד

 גנירדניירַא ןוא זילַאנַא ןרָאלק םעד ןוא ליטס ןייז ןופ טייקנייש יד ,ןושל ןייז

 ,םפַארּפ טעמדיוו ,בגא ,ךוב ןקיזָאד םעניא ,טלדנַאהַאב רע סָאװ ןינע ןדעי ןופ

 רעייטשוצ ריא ,הניגנ ןוא קיזומ רעשידיא רעד ןעלטיּפַאק עכעלטע ןַאהַאק

 עשידיא ;(רענייוו רַאזַאל ,ווָאיל ָאעל) ןטנעגיריד:-רָאכ עשידיא ;גָארטיײב ןוא

 תנסא-הרש ,רעווייש ַאמע ,ינדרי יכדרמ ,יקסרַאלעב רָאדיס) רעגניז-קלָאפ

 -וװָאּפַאק ,ץנַאלג בייל ,ןיטרַאװק) טסנוק רעשי'נזח ןופ ןקורדנייא ןוא ,(יולה

 ,טסנרע ךס ַא טימ ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז ןעלטיּפַאק עקיזַאד יד .(ןַאגַאג

 רעשידיא ןיא טייקטריסערעטניארַאפ ןייז .גנורעטסיײגַאב ןוא טייקמערַאװ

 זיא ,סרָאטיזָאּפמָאק ,ןטנעגיריד-רָאכ ,רעגניז עשידיא ןיא ,הניגנ ןוא קיזומ

 ןיא רעדָא ,הניגנ ןוא קיזומ רעשידיא-טשינ רעד ןיא יוװ ,עפיט ַאזַא טקנוּפ

 ,סרָאטיזָאּפמָאק ,ןטנעגיריד-רָאכ ,רעגניז עשידיא-טשינ

 ,םעד ןיא טײטשַאב רעקיטירק-קיזומ ַא יו הלעמ-טּפיוה ס'נַאהַאק .פָארּפ

 רעטלַאק ,רעקימעדַאקַא רענעקורט ַא יו טשינ טבירש רע סָאװ

 רעד ןעמעוו ייב רענייא יוו רָאנ ,ןַאמכַאפ רעליוה רעדָא רעקיטערָאעט

 טגניירב רע .גנופַאש-טסנוק ַא ןיא טלדנַאוװרַאפ טרעוו קיטירק-קיזומ טיבעג

 ןעמרָאפ ערעדנַא ןופ ןוא עיזעַאּפ רעד ןופ ןטנעמעלע ןביירש ןייז ןיא ןײרַא

 עסיורג סָאװ ןסולפנייא ענעדישרַאפ ןופ ןליּפשייב ,רוטַארעטיל רעד ןיא

 ץתוכייש ,רָאטיזָאּפמָאק ןטייווצ ַא רעדָא םעד ףיוא טַאהעג ןבָאה סרעביירש

 יסע רעדעי טכַאמ סָאװ ,סעינָאפמיס ,סעיציזָאּפמָאק עסיוועג וצ

 ,קידנריריּפסניא ןוא טנַאסערעטניא

 םעניא ייס ,ןשידיא םעניא ייס ,לטיּפַאק ןדעי ָאד ןענעכערוצסיוא

 רעד ןופ ןטייז עכעלטע ןליפסיוא טפרַאדעג ןעמ טלָאװ ,ךוב ןשינַאּפש

 וצ ןגָאז ןוא ןלעטשּפָא ָאד ךיז רעבירעד ךיא לעװ :"עמיטש רעטעברַא עיירפ,

 זיב יוו ךיוה ױזַא קיטירק-קיזומ טיבעג םעד ןָא טלַאה :עגעלָאק ן'בושח ןיימ

 ןשידיא םעד ןעגניירבוצנײירַא טשינ רעטייוו ךיוא טסעגרַאפ ןוא ,רעהַא

 ןיא טרירטסנַאמעד סע טָאה ריא יו ,ןפַאש ןשילַאקיזומ רעייא ןיא טסייג

 .ןשידיא םעניא רָאנ טשינ ,ךוב ןשינַאּפש םעיינ ןקיטציא רעייא

 .י .ג ,1957 ,21 .צעד ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ,
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 רעקיטירק ןוא טסיאייסע רעד -- ןיקוויר .ּב

 .""טלעוו עשידיא , רעיפלעדַאליפ רעד ןיא רעביירש סלַא טלעטשעג

 לכימ ןופ ךיילג ,לגניא-רדח ַא יוװ ,ךימ טָאה סָאװ ,רעד ןעוועג זיא רע

 םעד ןופ רעמיצ ןיא טריפעגנײרַא טנַאה רעד רַאפ ,זיוה ס'טרַאבלעג

 ,שטנעמ ַא ןופ ץנירּפ ַא -- ץטַאק השמ ,רָאטקַאדער

 :טייל יד ןופ ,לטרעפ ריפ עלופ ןייק טשינ ביוא ,לטרעפ יירד עטוג

 .ב ןופ ןבירשעג ןעוועג ןענייז ,"טלעוו עשידיא, רעד ןיא ןעלקיטרַא

 ,ןעלקיטרַא-טייל עקידרעסַאװ ןייק ןעוועג טשינ ןענייז סָאד ןוא .ןע'ניקוויר

 ןעגנוגָאזסױרַא ענעטנַאילירב טימ ,ןעקנַאדעג טימ ךייר ,ןעייסע ע'תמא רָאנ

 טָא ,ןביירש טנָאקעג טשינ ןיקוויר .ב טָאה שרעדנַא ,ןרָאּפַאטעמ עקיצילב ןוא

 ןעוועג רע זיא סָאד

 ַא סנייז ןעז וצ ןעוועג הכוז טשינ ןבעל ןייז ייב ,רעדייל ,טָאה ןיקוויר .ב

 טימ קעטַָאילביב עצנַאג ַא ןבירשעגנָא טָאה רע ןוא -- טקורדעגּפָא ךוב

 רע טָאה ןײלַא ךיז רָאנ ,ןעגנוזַאב ןעמעלַא טָאה רע .ןטעברַא ענעדישרַאפ

 ,ןסעגרַאפ

 רעד ןיא עלעטש ןייז ןרָאלרַאפ טָאה רע יו םעדכָאנ ,ןעוועג זיא רע

 רעד ,גרובזניג .ב ,רעבעגסױרַא ןטימ ךוסכיס ַא בילוצ ,"טלעוו עשידיא,

 ;"טיונ, ןגָאז וצ ךייש טשינ זיא'ס ,רעביירש רעשידיא רענעטילעג-טיונ עמַאס

 -- טיורב לקיטש ַא טלעפעגסיוא טושּפ בוטש ןיא טָאה'ס ןעוו געט ןעוועג

 :תודע רעקידעבעל ַא ןיב ךיא .טלעג-הריד ןלָאצַאב ןופ טדערעג טשינ ןיוש

 יד ןיא) קרַאּפ ַאנָאטַארק ףיוא ןכש רעטנעָאנ ןייז זיולב טשינ ןעוועג ןיב ךיא

 ,יורפ ןייז ,ַאנימ .הריד ןייז ןיא רעיײגנײרַא רעטפָא רָאג ַא ךיוא רָאנ (סקנַארב

 טייהרעליטש בָאה ךיא ןוא ,ןרערט טימ ןשַאװַאב לָאמנייא טשינ ךיז טָאה

 יא ,טלעג:הריד יא טלָאצַאב ןוא ענעשעק ןיא טנַאה ןיימ טגײלעגנײרַא

 ...ןסיוא ךיא ןיב סָאד טשינ רעבָא .ןסע וצ ףיוא ?ןעילעג,

 ךָאנ טגָאיעג ךיז ןבָאה ערעזנוא רעביירש עטסיימ יד ןעוו ,טייצ רעד ןיא

 טָאה רע ןעוו ןוא ,רעביירש יד ךָאנ טגָאיעג ךיז ןיקוויר .ב טָאה ,ץרעגינ .ש

 ךָאנ רעוו .ךעלציּפ-ץיּפ ףיוא ןעמונעצ םיא רע טָאה רעביירש ןטוג ַא טקַאּפעג

 .ה טפיורשעגרעדנַאנַאפ ױזַא טָאה רעקיטירק עשידיא יד ןופ זנוא ייב

 טירט עטשרע עניימ בָאה ךיא טניז ,טנעקעג ןע'ניקוויר .ב בָאה ךי א
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 סָאװ ןעלקיטרַא טנזיוט ןענעייל טעװ ריא זַא ןוא ? ןיקוויר .ב יוװ ,ז'קיווייל

 שטָאכ ןניפעג ריא טעוװ ,"המיבה, רעד ןגעוװ ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז

 ןיקוויר .ב סָאװ ,ןעלקיטרַא עירעס רעד ףיוא ךעלנע ןייז לָאז סָאװ םענייא

 !? "המיבה, רעד ןגעוו ןבירשעג "טלעוו עשידיא, רעד ןיא טָאה |

 רעד ןיא טָאה ןיקוויר סָאוװ ץלַא טימ ןייז םיכסמ טשינ טפרַאד ריא

 ענעטנַאילירב יד רעבָא ,ןבירשעג "המיבה , רעד ןגעוו עירעס רעקיזָאד

 ןלעוװ ,ןטינש עשיטילַאנַא עפרַאש יד ,ןקנַאדעג עקיצילב יד ,ןעגנוגָאזסױרַא

 ןוא טצירּפשעג ןַאטנַאפ ַא יוו טָאה ןעּפ ןייז .ן'רוכיש'רַאפ קפס-םוש-ילב ךייא

 עקידוועעז-לעה ,רעייפ רעקיטש טימ רָאנ ,דייר ןייק טימ טשינ ןסָאלפעג

 .עטסכעה עמַאס סָאד ןכיירגרעד וצ ףיוא ןעגנוטסעמרַאפ עכיוה ןוא ,תונויזח

 ןבירשעג קיטייצכיילג טָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד זנוא ייב זיא ןיקוויר .ב

 עגנע ןייק ןופ טשינ טסייוו ןביירש ןייז .טיירב רעד ןיא יא ,ףיט רעד ןיא יא

 ןוא ןטקַארט עקימענרַאפ ,ןכַאילש עטיירב ןופ רָאנ ,ךעלעסעג עלָאמש

 ןייק ןופ טשינ רעביירש רעד ןעוועג זיא רע .ןגעוו עטרעטסַאלפעגסיוא

 ןעגנוטסעפ עלַאקיטרעװ ןוא עלַאטנָאזירָאה ןופ רַאנ ,ךעלעביטש ךעלעציּפ

 -ןגיוא ,ןדַאסַאפ עגידוועעזנָא טימ ,סרעצַארק-למיה ,סעדייבעג עכיוה --

 ,רעטצנעפ עטיירב ןוא ןרעיוט עסיורג ,ןזינרַאק עקידנסיירפיוא

 רשפא ךיז טָאה ,ךוב ַא רעביא קיטירק ַא רעדָא ,ייסע ןַא ס'ניקוויר = -

 ַא רעדָא ייסע ןַא רענייז טימ טָאה רע רעבָא ,ןצרַאה ןפיוא רעווש טגיילעג

 רַאפ ,טסילעוװָאנ ַא ,טעָאּפ ַא ,רעביירש ַא רעביא יצ ,ךוב ַא רעביא קיטירק

 ריא יצ .סָאלשיּפָאק םעד טנפעעג ןוא טנעוװ יד טרַאּפשעגרעדנַאנַאפ ךייא

 ןוא ,ןרעלק ןוא ןטכַארט ןעמענ טזומעג ריא טָאה ,טשינ רעדָא טלָאוועג טָאה

 .ןןענעיילרעביא עטנעיילעג סָאד לָאמַאכַאנ ןלעוו

 ַא ךיוא ןוא -- ןעוועג ןיקוויר .ב זיא רָאג זיב רעביירש רעוװַאקישט ַא

 ןביירט ,דניק ַא יו ןעלכיימש ןוא ןכַאל טנָאקעג טָאה רע .שטנעמ רעווַאקישט

 טקנוּפ ,ןעיורפ ענייש טַאהעג ביל ךיוא טָאה רע .ןכייקרַאפ ךיז ןוא סעװָאטַאק

 רעד ןיא ןעמוקעג לָאמַא זיא רֶע .קיזומ טַאהעג ביל קרַאטש טָאה רע יוװ

 שזַא ךיז זיא ןוא ,"תוחילס , ןגָאז ןרעה ךימ ליווזנַארב רעשידיא רעטכידעג

 ,("גָאט , ןיא לקיטרַא ןַא ןיא) תחנ ןופ ןעגנַאגעצ

 ןלייצרעד ןעק רע זַא ,ןע'ניקוויר ףיוא טגָאזעג טשינ טלָאװ רענייק

 ַא ןעוועג זיא עטַאט ןייז) סעלָאגעלַאב ןגעוו תוישעמ ,תוישעמ ע'טושּפ

 ,ןבָאה האנה ןוא םעד ןופ ןכַאל ןײלַא ןוא ,סרעלטעב ןוא סרעגערט ,(ןַאמרופ
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 -עדניק ענעריובעגנייא ןַא טבעלעג טָאה םיא ןיא לייוו ,טנעקעג טָאה רע

 רֶע .לַאװק ןשרעדניק ןייז ןופ טמַאטשעג טָאה ךיז ןרעטסײגַאב ןייז ;טייקשיר

 ,ןןשטנעמ עטנעָאנ טימ רָאנ רעבָא ,ךעלציּפש ןעװַארּפ וצ טַאהעג ביל טָאה

 טנעקעג טָאה רע ,רעגייווש רעסיורג ַא ןעוועג ךיוא זיא ןיקוויר .ב

 ןעוו גנישָאלפ ןיא ךָאנרעד ,קרַאּפ ַאנָאטָארק ףיוא בוטש ןיא רימ ייב ןציזּפָא

 טשינ ןוא ץ'העש עצנַאג ,טסַאג וצ ןעמוק ץן'ַאנימ ןייז טימ טגעלפ רע

 סע ןוא טכַאמרַאפ ןגיוא יד ןטלַאה טגעלפ רע .טרָאװ ןייא ןייק ןדײרסױרַא

 ןסעזעג רע זיא ן'תמא רעד ןיא רעבָא .טלמירד רע זַא טכודעגסיוא ךיז טָאה

 ךָאנרעד טָאה רע סָאװ ,תונויער ענעדישרַאפ ןיא טפיטרַאפ ,טכַארטעג ןוא

 ,ןטעברַא עשירַארעטיל םינימ ערעדנַא ןוא ןקיטירק ,ןעייסע ןיא ןעוועג ןקתמ

 ןוא טסיצילבוּפ רעכילנעוועגרעסיוא ןַא ןעוועג ךיוא זיא ןיקוויר .ב

 ,גנוטייצ ַא רַאפ סניוועג רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע .רעקימעלַאּפ רעפרַאש

 -רעביא .ןרָאטקַאדער ןייק טימ םולשב ןבעל טנעקעג טשינ טָאה רע רעבָא

 יז טגעלפ רע יו רעדָא ,ןרָאטקַאדער סעקילַאק טַאהעג טנייפ רע טָאה טּפיױה

 .ש ןופ ןטלַאהעג טשינ טָאה רע ..."סעילעל עמוטש , ,"םימומ-לעב , ןפור

 טגעלפ ,קַאוװטיל רעגולק ַא, .ןעוועג לטבמ טשינ םיא טָאה רע רעבָא ,ז'רעגינ

 סָאװ ץלַא ,טרָאװ רָאװ ןייק טשינ טגָאמרַאפ רע רעבָא ,ז'רעגינ ףיוא ןגָאז רע

 רע .גנונעכערסיוא ןוא ןובשח ַא טימ ,הנווכ ַא טימ רע טביירש טביירש רע

 זיאס ."רעקיטירק ַא רעדייא רעטלַאהכוב ַא רעסעב ןייז טפרַאדעג טלָאװ

 ןוא טקניידעגרַאפ טוג רעטרעוו יד בָאה ךיא רעבָא ,טגָאזעג ףרַאש

 | ,ןבירשרַאפ

 יז ,ןַאמ ריא טצַאשעגּפָא קרַאטש טָאה ,ןירעטכיד ַא ,יורפ ס'ניקוויר ,ַאנימ

 טסואוועג טָאה יז ;טיױנ רערעווש ןייז ןופ ךָאי םעד ןגָארט ןפלָאהעג םיא טָאה

 ערעזנוא ןופ ךָאנ רעוו .רכש ריא ןעוועג זיא סָאד ןוא ןַאמ ריא זיא ןיקוויר זַא

 ןופ טיוט ן'כָאנ רעכיב ייר עצנַאג ַא ןבעגוצסױרַא ןזיווַאב טָאה תונמלא

 ןופ ךָאנ רעוו ? ןיקוויר-ָאדרָאב ַאנימ יו ,רענעמ ענעברָאטשרַאפ ערעייז

 עקנַארק ןענידַאב ,ןעוװערָאה ןעגנַאגעג זיא תונמלא רעביירש ערעזנוא

 ןוא טיורב ףיוא ןענידרַאפ וצ ידכ ,'סריונ לקיטקערּפ , סלַא ןשטנעמ

 טָאה ךָאנ רעוו ? קרעװ ס'ניקוויר ןבעגוצסױרַא ףיוא טלעג לסיבַא ןעלמַאזנָא

 :.רוטלוק עשידיא םינימה:לכ יד ןופ יױזַא ןריט יד ןיא טּפַאלקעג

 ןופ ןגָאװ ןרעווש םעד ןּפעלש ןפלעה ריא לָאז'מ זַא ,סעיצַאזינַאגרָא

 עניילק יד טָא ,ַאנימ יוו ,םיבתכ ענעבילברַאפ ס'ניקוויר ןבעגוצסורַא
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 עגנוי ַא יו טלטיורעג ךַאז רעטסדנימ רעד ייב ךיז טָאה סָאװ ,יורפ עכַאװש

 ? לדיימ

 םענופ לּפמעטש ןטימ ךיוא ייז ןשיוצ ,רעכיב ענעבעגעגסױרַא יד

 ,ז ןוא ליזיימ ןמחנ קנַאד ַא ,טנַאה ַא טגיילעגוצ טָאה סָאװ גַאלרַאפ "ףוקיא,

 ,סעמעט עקידנעמענמורַא ענעדישרַאפ טימ ללש  ַא ןגָאמרַאפ ,רעּפניײװ

 ןופ ןטעברַא עשיטסיצילבוּפ ךיוא ןוא קיטירק ,ןעייסע ענעטנַאילירב

 יו ,םעדכָאנ ריא טליפ ,רעדנעב עלַא יד קידנענעייל .טרעוו ןקידנטײדַאב

 ןקיווקרעד ,ןטכורפ ײלרעלַא טימ דָאס ןטכידעג ַא ןיא טריצַאּפש טלָאװ ריא

 ץפרַאש ,ןקנַאדעג עקיצילב ןופ םי ןצנַאג ַא ךיז רַאפ טָאה ריא .ןעמוג םעד

 .ןטַאטלוזער ענעלָאװקעגנָא ןוא ןעגנוטסעמרַאפ עכיוה ,ןלַאפ

 רעד ןופ גנואילבה-ימיב ןענישרעד ןעוועג רעכיב עקיזָאד יד ןטלָאװ

 ַא טכַאמעג ןעוועג טמיטשַאב יז ןטלָאװ ,עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיא

 ,"סעקילק עשירַארעטיל, ,"ךעלזיילק, עלַא יד ץָארט -- םשור ןקרַאטש

 רעשירַארעטיל רעשידיא רעד ףיוא טעידָאלּפעגנָא ךיז ןבָאה עכלעוו

 יד וצ געוו םעד ןענופעג ןעוועג ןיוש ןטלַאװ רענעייל ערעסעב יד ."וינעווע ,

 עשידיא עשירַארעטיל יד טָאה ס'ניקוויר ךס ןייק לייוו ,רעכיב עקיזָאד

 ,טגָאמרַאפ טשינ עקירעמַא

 ,י.ג ,1976 ,15 .גיוא ,"טייהיירפ ןגרָאמ;,

 דנַאלּפָאק ןרחהַא

 גָאטנריױבעג ןט-75 ןייז וצ

 ןיא ןעמוקעג זיא רע זַא ,ןגָאז רעדיוו ערעדנַא .ןילקורב ןיא ,0

 קרַאמ ןיא -- קסבעטיוו ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןוא עקירעמַא

 קסבעטיוו ,ןילקורב ? קוליח רעד זיא סָאװ רעבָא .טָאטש-טרובעג ס'לַאגַאש

 ןוא רעלעניגירַא רעד :דנַאלּפָאק ןרהא ןביילברַאפ טעוװ ןוא ָאד זיא רֶע --

 ,רָאטיזַאּפמָאק רענַאקירעמַא רעטסנעקרענַא עמַאס

 סָאװ ,סרָאטיזַאּפמָאק רענַאקירעמַא עטלייצעג יד ןופ זיא דנַאלּפָאק ןרהא

 וצ :זיא ןוא ןעוועג זיא ליצ רעד ןוא -- ליצ ַא -- ןבָאה ןוא -- טַאהעג ןבָאה

 רָאי ןיא ןרָאוװעג ןריובעג זיא דנַאלּפָאק ןרהא זַא ,ןבעגעגנָא טרעוו ס })
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 עטלייצעג עקיזָאד יד ! רוטַארעטיל-קיזומ רענַאקירעמַא ענעגייא ןַא ןפַאש

 ןפרַאװאוצּפָארַא ךיז ןופ ןכוז ןוא טכוזעג ןבָאה סרָאטיזָאּפמָאק רענַאקירעמַא

 -דמערפ ןוא סרָאטיזָאּפמָאק עשידנעלדמערפ יד ןופ סולפנייא לסיב ןדעי

 עריא טָאה עקירעמַא זַא ,טכער טימ ןוא ,ןטלַאה ייז .קיזומ רעשידנעל

 וצ ןענַאװ ןופ ןלַאװק ןוא סעידָאלעמ ענעגייא עריא ,ןלצרַאװ-קיזומ ענעגייא

 יז ךיז טָאה סָאד זַא ןגָאז טשינ ןעק'מ .עיצַאריּפסניא ןוא סולפנייא ןּפעש

 טרירטסנָאמעד ןבָאה ייז רעבָא ,טנעצָארּפ טרעדנוה עלופ ףיוא ןבעגעגנייא

 .ןטַאטלוזער יא ןוא טסעמרַאפ יא

 ןופ ךיז ןעיירפַאב וצ גנירג טשינ זיא'ס זַא ,ןרעוו טגָאזעג ַאד זומ סע

 רעטניה ןגיל תורוד עצנַאג .סולפנייא ןוא קיזומ רעקידנעלדמערפ רעד

 .טשינ לָאמנייק טעװ סָאװ ,קיזומ רעלַאטנעמַאדנופ ןופ תורצוא ,םעד

 עריא ,סרעדניפרעד עריא ןעוועג ןענייז תוחוכ עלַאינעג .ןרעוו טקעמעגּפָא

 .ןזיוַאב טשינ לייוורעד ךיז ןבָאה עכלעזַא תוחוכ עיינ ןייק ןוא ,סרעפַאש

 רעיינ ַא ,ךַאב רעיינ ַא ןזייווַאב ךיז טעװ סע זיב גנַאל ןטרַאװ ןפרַאד טעוו'מ

 טניימ סָאד רעבָא .ןָאסלעדנעמ רעדָא סמַארב ,טרַאצַאמ רעיינ ַא ,ןעווַאהטעב

 ןוואורּפ ,ןיינ ! ןיוש :ןגָאז ןוא טנעה עטגיילרַאפ טימ ןציז ףרַאד'מ זַא ,טשינ

 ,דנַאל ןדעי ןיא ןוא גָאט ןדעי ןרעוו טכַאמעג ןפרַאד ןעגנוטסעמרַאפ ןוא

 -סטרובעג ןקירָאי טרעדנוה ייווצ ריא טציא טרעייפ יז שטַאכ ,עקירעמַא

 םעד ןבעגפיוא טשינ ןרָאט רעלטסניק ןוא דנַאל גנוי ַא ץלַא ךָאנ זיא ,גָאט

 סעּפע ,סנגייא סעּפע ,סעיינ סעּפע ןפַאשַאב ןופ קנַאדעג םעד ןוא ןליוו

 טיול רענייא רעדעי ,סרָאטיזַאּפמָאק רענַאקירעמַא ןעוט סָאד ןוא ,סגיטרעוו

 .רעגייטש םענעגייא ןייז ףיוא ןוא תוחוכ ענייז

 ,סרָאטיזָאּפמָאק רענַאקירעמַא יד טָא ןופ רענייא זיא דנַאלּפַאק ןרהא

 רעד וצ גָארטיײב ןלופטרעוו ַא רעייז טכַאמעג טציא זיב ןיוש טָאה סָאװ

 טפַא ןרעוו סעיציזָאּפמָאק ענייז .ללכב קיזומ ןוא -- קיזומ רענַאקירעמַא

 קיִציּפש זיא רע .עקירעמַא ןיא זיולב טשינ -- ןטרעצנָאק ףיוא טליּפשעג

 יד ןיא ךיוה וצ טשינ טילפ רע רעבָא ,שיטסינרעדָאמ ;קיטרַאנגיײא רעבָא

 ןוא -- ןגָאז וצ סָאװ טָאה רֶע ,םיא ןרעה וצ םענעגנָא לָאמעלַא זיא'ס ;ןעלמיה

 .ןפוא םענעגייא סיואכרוד ַא ףיוא סע טגָאז

 עיציזָאּפמָאק ַא ךיוא ךיז טניפעג ,ןעגנופַאש סידנַאלּפַאק ןשיווצ ,בגא

 ןוא ָאד זיולב ,טײדַאב ןסיורג וצ טשינ ַא ןופ -- "קסבעטיוו, ןעמָאנ ןטימ

 לטרעפ ַא ,ךירטש רעשידיא ַא ,ןָאט רעשידיא ַא ןרעה ךיז טזַאל טרָאד
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 רעד ףיוא "ןעלדנַאהנייא , גנירג טנַאקעג טָאה רע סָאװ ,עידָאלעמ עשידיא

 ערעדנַא עלַא ענייז ןענייז רַאפרעד .קרָאי וינ ןיא דייס-טסיא רעשידיא

 רענַאקירעמַא ןופ ,ןעגנופַאש עשינַאקירעמַא סיואכרוד סעיציזָאּפמָאק

 | ,טסייג ןיא ןוא טסוג ןיא ,רעטקַארַאכ-"קיזומ ירטנָאק,

 עקידנטסעמרַאפ יד ןופ ןָאנבױא ךיז טניפעג דנַאלּפָאק ןרהא זַא

 ,ןבעגוצ ןלעוװ עלַא .טדערעגּפָא זיא םעד ןגעוו ,סרָאטיזָאּפמָאק רענַאקירעמַא

 סנעמעוו טימ רעקיזומ רענַאקירעמַא עטסנעעזעגנָא יד ןופ רענייא זיא רע זַא

 יהד יליב , יוו סעיציזָאּפמָאק ענייז .קרַאטש רָאג ךיז טנכער ןעמ ןעגנופַאש

 ןעישטיעלַאּפּפַא, ,"דנעל דעדנעט יהד , ,ינָאּפ דער יהד, ,"ָאעדָאר , ,"דיק

 יד ןיא ןייז העוט טשינ ךיז ןעק'מ .זיא רעפַאש רעד רעוו ןלייצרעד ,"גנירּפס

 עקירעמַא ןופ ץריוועג ןוא םעט םעד ייז ןיא טליפ'מ ,סעיציזָאּפמָאק עגיזָאד

 ןדייר רילָאק ןוא םטיר סנעמעוו ,ןעגנופַאש ןענייז סאד .םינפוא עלַא ףיוא

 ןוא גנַאלק ,ןושל רעייז טימ ,טרַאנגיײא רעייז טימ ןדייר ייז ;ןײלַא ךיז רַאפ

 .עינָאמרַאה

 וצ טשינ ןענייז עכלעוו ,רעקיזומ ןוא רעקיטירק ךיז ןעניפעג סיוועג

 -קידלעבנָאש וצ ,ייז ןגָאז ,זיא רע .ץ'דנַאלּפָאק ןופ טרעטסײגַאב קרַאטש

 סיואכרוד זיא סָאד רעבָא ;שיטסינרעדָאמ -- קידיקסניװַארטס וצ ,קיציּפש

 זַא טלַאה רע ןוא -- ןליפ ןוא ןעקנעד ןופ רעגייטש ןייז ,ןפַאש ןופ ןפוא ןייז

 ,ךיא ביולג ,ןײלַא טימרעד טכערעג ןיוש זיא רע .טכערעג טולָאסבַא זיא רע

 -כיר רעד ,גנוניימ ןיימ טול ,זיא סָאד .שרעדנַא ןייז ירמגל ליוו רע סָאװ

 רעד ןיא ןעגניירבנײרַא ליוו סָאװ ,רָאטיזָאּפמָאק ן'תמא ןַא ןופ געוו רעקיט

 ןשילַאקיזומ םענעגייא ןַא ,ליטס ןוא ןושל םענעגייא ןַא רוטַארעטיל-קיזומ

 -רעביא םעדָאפ רעכעלטייהנייא רעד טרעוו ,וליפַא טרָאד ןוא ָאד ביוא .ךרד

 םענופ טיײקצנַאג יד ,טשינ ןופרעד טדייל ןָאסַאפ רעד רעבָא ,ןסירעג

 טגייל דנַאלּפָאק סָאװ תוחוכ יד .ןעזנָא ןוא ןּפַאטנָא ךיז טזָאל דגב ןשילַאקזומ

 ןוא עקידנליפ-קידריווקרעמ ןענייז ,עיציזָאּפמָאק ַא רענייז ןיא ןיײרַא

 יא ןוא ,ברַאפ ןוא טפַארק רעייז טימ יא ךייא ןּפַאכרַאפ ייז :עקידנּפַאכרַאֿפ

 .ןעגנוריטַאש-ןָאט רעייז טימ

 ,י,נ ,1976 ,12 .טקָא ,"טייהיירפ ןגרָאמ,
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 רעּפנײוװ עשיז

 ןוא -- קיצרַאה ,טושּפ :ןעוװעג רעּפניײוװ זיא סָאד ןוא .טייקכעלמיט

 עלַא ףיוא ןסָאגעגסיױוא טגיל תוטשּפ יד .עיזעָאּפ ןייז ןיא ךיוא ױזַא

 -למיה ןייק ,ןשינעצָאלג-ןגיוא ןייק ן'רעּפנייוו ייב ָאטשינ .רעדיל ענייז

 ןַא -- גנַאלק ןייז טימ ,טרָאװ ןייז טימ גיטפַאז ,שידרע זיא רע ;ןשינעּפַארד

 ךרוד טמענ טייקכייוו רענילָאװ יד .רענילָאװ ַא וצרעד ןוא דיא רעניארקוא

 .ןדַאלַאב ןוא סעמעַאּפ ,רעדיל ענייז עלַא

 טָא ! םוטעמוא ? ץרעּפניײװ טנגעגַאב טשינ סנגעוורעטנוא ךיא בַאה ואוו

 ןיא טָא ;ימַאימ ןיא טָא ;ןָאטסָאב ןיא טָא ;געּפיניױװ ןיא טָא ;ָאגַאקיש ןיא

 ןעמ טסעומש קרָאי וינ ןופ ןוא -- ָאריענַאשז-עדדָאיר ןיא טָא ;לַאערטנַאמ

 ףיוא ןעז םיא געלפ'כ .טָאטש םייה ןייז ןעוועג ךָאד זיא קרָאי וינ .טשינ ךָאד

 ואוו ,"לַאיָאר , עפַאק ןיא ;טפעשעג-ךוב ס'נַאמרעדיב ןיא ;וינעווע דנַאקעס

 יא טשימעג ךיז טָאה רע ? טשינ ואוו ןוא -- טסַאג-םַאטש ַא ןעוועג זיא רע

 ַא ,רעדורב-רעטוג ַא ןעמעלַא טימ -- ןרָאיטקַא יד טימ יא ,רעביירש יד טימ

 ,שימייה ןוא טנעַאנ ,טַארב-ינַאּפ

 רעבָא ,ץרעּפנייוו טימ טנגעגַאב ךיז בָאה ךיא ןעוו טשינ קנעדעג ךיא

 רענייא טנעַאנ ןטלַאהרַאפ ךיז ןבָאה רימ :רקיע רעד .גיטכיוו טשינ זיא סָאד

 רענילָאװ ייווצ יו ,ןרעדנַא םעד רענייא טליפעג ךיז ןבָאה רימ ,ןטייווצ ןטימ

 ,ןוז ַא ס'נזח ַא רע ,ענשעווַאלס ןופ ךיא ןוא ,קסירט ןופ רע -- טײלסדנַאל

 ,ןגעלָאק יוװ ןוא -- ןוז ַא ס'נזח ַא ךיא ןוא

 ייווצ ןבירשעגנָא רע טָאה רַאפרעד .רעביירש טַאהעג ביל טָאה רעפנייוו

 טַאהעג ביל ךיוא טָאה רע .רעביירש עשידיא ןופ ןטערטרַאּפ טימ דנעב

 טגָאמרַאפ טָאה ַאטיז ,ןיַאטיז טימ טַאהעג הנותח רע טָאה רַאפרעד ,ןרָאיטקַא

 טשינ טלָאװ יז ןעוו וליפַא ,ןבָאה הנותח ריא טימ ןלעוו לָאז'מ זַא גונעג ןח

 רעבָא ,קרָאי וינ ןיא ךָאנרעד ןוא ןיוו ןיא רעירפ -- עסירטקַא ןייק ןעוועג

 ,ןסיוא ןיא ןיב סָאד טשינ

 .י .ב רעטכיד רעד ןעוועג ןיא עגעלָאק ןוא רבח רעטסטנעָאנ ס'רעּפנייװ

 ,"סטרעוורָאפ, ןיא רעטעברַאטימ ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,יקצָאטסָאלַאיב

 ןַאהַאק .בא טָאה ױזַא לייוו ,טרָאד ןענישרעד טשינ זיא ןעמַאנ ןייז רעבָא

 -סקלָאפ ןוא תוטׂשּפ טימ טקעמש ,עשיז ןײלַא ןעמָאנ רעד ןיו (|)
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 םירפא טסיצילבוּפ ןוא רעטכיד ןטימ ןעוועג טנעָאנ ךיוא זיא רע . . .טלָאוװעג

 ,סַאג-רוטלוק רעשידיא רעד ףיוא טייקסנירעצ רעד בילוצ רעבָא ,ךַאברעיױא

 ןעוו ,ךָאד .ןטייווצ םענופ רענייא טרעטייוורעד זייווכעלסיב ךיז ייז ןבָאה

 סקנָארב יד ןופ רעטירבעגּפָא ןַא יו ,ךַאברעיױא זיא ןברָאטשעג זיא רעּפניײװ

 רעבָא ,ןטייוורעד ןופ ןטלַאהעג ךיז טָאה רע םגה ןוא .היוול רעד וצ ןעמוקעג

 יקצַאטסָאלַאיב .י .ב ןוא . ..רעיורט םעד ןעז םינּפ ןייז ףיוא טנעקעג טָאה'מ

 עמערַאו טימ ךיוא טָאה רע רָאנ ,היוול רעד וצ ןעמוקעג זיולב טשינ זיא

 ןוא קיצרַאה -- עגעלָאק ןוא רבח ןטנעַאנ ןייז טײלגַאבסיױרַא רעטרעוו

 ,..קידנריר

 ַא טכַארבעגנײרַא ןעמוקעג זיא רע ואוו םוטעמוא טָאה רעּפניײוו עשיז

 רעקיסילפ ַא ןעוועג זיא רע .טייקרעטנומ ןוא טייקכעליירפ ,ןבעל ךס

 רענייא ,רָאטקעל רעמערַאװ ַא ,רעלייצרעד-השעמ רעטוג ַא ןוא רענדער

 ןבָאה דייר עקַאמשעג .םלוע ןַא ןדניצנָא ןוא ןסיירטימ טנעקעג טָאה סָאװ

 ,רערעהוצ יד ןופ ןרעיוא יד ףיוא ןלַאפעג ןענייז ןוא ןּפיל ענייז ןופ טפירטעג

 ןעוועג ןענייז סעיצקעל ענייז .ןגרָאמירפ-רעמוז ןקיטכיל ַא ןיא יוט יװ

 ,ןדָאזיּפע עטנַאסערעטניא טימ ,ךעל'השעמ ןוא םילשמ טימ ןטכָאלפעגכרוד

 ןַא ןגעוו השעמ ןייז .ןשטנעמ-ךמע ע'טושּפ ןגעוו ייס ןוא רעביירש ןגעוו ייס

 טָאה ,ןלייצרעד טפָא טגעלפ רע סָאװ ,רעטסוש רענַאטסַאב ןשידיא ןעמערָא

 ןצוּפַאב ןוא ןלַאמסיוא טנעקעג טָאה רע .עקירעמַא ץנַאג רעביא םש ַא טַאהעג

 ןופ רעביירש ַא ןעוועג ךיוא רעּפניײוװ זיא רעטכיד ַא ץוחַא םירָאװ ,השעמ ַא

 ןיא רעדָא ,"גָאט, ןיא ןקורד טגעלפ רע עכלעוו ,ןעגנולייצרעד עצרוק

 ןעוועג טשינ ךָאנ זיא סַאג:רוטלוק עשידיא יד ןעוו ,"לַאנרושז ןגרָאמ;

 ענעדישרַאפ רעטנוא ךיוא ןוא ןעמָאנ ןייז רעטנוא -- ט'מס'רַאפ

 .ןעמינדָאװעסּפ

 ָארּפ ַא ןוא רעביירש רעשיפילַארּפ ַא ןעוועג זיא רעּפנייוו עשיז

 יז ,קיזומ ןייק ןבָאה טפרַאדעג טשינ ןבָאה רעדיל ענייז .שטנעמ רעשיפיל

 ס'רעּפנייװ וצ זַא ,ןרעוװ טקרעמַאב ָאד ףרַאד ךָאד .ןעגנוזעג ןיײלַא ךיז ןבָאה

 ןבָאה סע .קיזומ טסַאפרַאפ סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא ךס ַא רָאג ןבָאה רעדיל

 בקעי ,טרַאבלעג לכימ ,בולָאג ןָאמָאלָאס ,יקסווָאניסַאי סחנּפ :ןבירשעג

 ,ליּפשייב םוצ ,רעוו .ערעדנַא ךָאנ ןוא ינדרי יכדרמ ,זָאק ךענעה ,טרָאּפָאּפַאר

 ןימ ייב ןעייטש ןביט, ס'רעּפניוו ןעגניז טרעהעג טשינ סע טָאה

 רעשידיא רעסיורג רעד ?"לכוטסַאּפ, ס'רעּפנייוו רעדָא ?"רעטצנעפ
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 סָאד טָאה ,סרעיפ ןַאשזד ,ערעּפָא ןטילָאּפָארטעמ ןופ רעגניז-ערעּפָא

 טײלגַאב ,עטַאלּפ-רָאטקיװ ".יע .יס .רַא, ןַא ןיא ןעגנוזעגניירַא ?לכוטסַאּפ,

 -טלעוו ערעדנַא ךָאנ ןופ סייוו ךיא ! רעטסעקרָא ןשינַאפמיס ןסיורג ַא ןופ

 ַאשיִמ ,יקציועסוק השמ יווװ ,םינזח ןוא רעגניז עשידיא עטמירַאב

 ,ןקסיד ןיא טקיבייארַאפ ךיוא "לכוטסַאּפ , סָאד ןבָאה ,שטיװָארדנַאסקעלַא

 ןדעי .שטיב ימַאימ ןיא ן'רעּפנייװ טימ :לטיּפַאק םוצ טציא ךיא םוק

 ןייק ,ןעילפ וצ רעדָא ,ןרָאפ וצ ןעמוק רעּפנייוו טגעלפ ,טניוו ַא יו ,רעטניוו

 רַאטערקעס לַארענעג סנעמעוו ,"ףוקיא , םענופ חילש רעד יוװ ,שטיב ימַאימ

 טָאה רע זיב ,רעווש טעברַאעג ןרָאי ענעי ןיא טָאה רע .ןעוועג זיא רע

 זיא רעּפנייװ .עינַאּפמָאק-"ףוקיא, רעד רַאפ ןדנַאפ יד טּפַאלקעגפיונוצ

 םיא ןבָאה רענגעק ענייז וליפַא ;םלוע ןַא ןעמענפיונוצ ףיוא םידַאמ ַא ןעוועג

 ַא ןעוועג סיואכרוד זיא רע ,טקרעמַאב ןיוש יו ,תמחמ ,טַאהעג ביל

 ,שטנעמ רענעזָאלעגוצ

 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ,ָאד ביירש ךיא ןכלעוו ןגעוו ,טעקנַאב-ףוקיא רעד

 ,לעטַאה "סרעוַאט ףרָאדלַאװ, םענופ "לַאז-רעלעק , ןטצוּפעגסיױא םעיינ ַא

 ַא ,עיבַארַאסעב ןופ "טַאי; רעשימייה ַא ןעוועג זיא רעמיטנגייא סנעמעוו

 זיא רעכלעוו ,ןַאמשיפ עלעקנַאי ,הניגנ רעשידיא ןופ רעבָאהביל רעסיורג

 ןעוועג ןרָאי עגנַאל זיא רע רעבָא ,שטנעמ-ףוקיא ןייק ןעוועג טשינ דָארג

 ,דיסח רעסייה ַא ס'רעּפנייוו

 -ןייא ןיב ךיא ואוו לעטָאה ןיימ ןיא רימ טרינָאפעלעט לָאמַא טימ

 :רעּפנייו ,"סרעוַאט ףרָאדלַאװ, לעטָאה םענופ טייוו טשינ ,ןענַאטשעג

 -רעביא ןַא ךיא בָאה *? טריסַאּפ טָאה סָאװ, *! עװעטַאר ,עלעטַאט ,ינדרי;

 ףיוא טנייה רימ טסלָאז וד זַא ,ליוו ךיא , .טגערפעג םיא ייב רענעקַארשעג

 -ףוקיא םעד ןריפכרוד ןפלעה (סטכַאניוצ-תבש ןעוועג זיא'ס) טכַאנ רעד

 ירפרעדניא טנייה ןענייז סע !ךעלגעמ רָאנ יוו קיד'החמש ױזַא טעקנַאב

 ,ןינַאכ םוחנ :קרָאי וינ ןופ טסעג יירד לעטָאה ןיא ןעלעקנַאי וצ ןעמוקעגנָא

 "! זיא ףוקיא רעד רעוװו ןזייוו ייז ךיא ליוו ,גרעב בקעי ןוא ןיקסוג ןבואר

 טשינ גערפ , *? ןשטנעב-טכיל רַאפ העש ַא טנָאמרעד ךיז וטסָאה עשזסָאװ,

 יו ןייג וצ םוק ןוא ןעל'הנח םענ ,תוישק ןייק

 בָאה ךיא ןוא יירפ ןעוועג סטכַאנ-וצ-תבש ןקיזָאד םעד ךיא ןיב קילעפוצ

 םענופ רַאטערקעס-לַארענעג רעד ,ןינַאכ .ןעמונעגנָא גנודַאלנייא ס'רעּפנייװ

 ןבָאה סָאד ,ףוקיא םענופ רענגעק רעקרַאטש ַא ןעוועג זיא גניר רעטעברַא
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 ןופ רעטלַאוװרַאפ רעקירָאײגנַאל רעד ,ןיקסוג ןבואר ןוא .טסואוועג עלַא

 רעדָא רַאפ ןעוועג טשינ זיא ,עקירעמַא ןיא עינוי-ןרָאיטקַא רעשידיא רעד

 בקעי ןוא ."עקדוד, ס'נינַאכ טיול טצנַאטעג טָאה רע רעבָא ,ףוקיא םעד ןגעק

 ַא ןעוועג ךיוא זיא ,טוטיטסניא םכילע םולש ןופ טנעדיזערּפ רעד ,גרעב

 טָאה רֶע רעבָא ,ןינַאכ יוו רענעסיברַאפ ַאזַא טשינ רָאנ ,ףוקיא םענופ רענגעק

 ןינַאכ תעב -- ןעגנַאגעגנײרַא ָאי טעקנַאב םוצ זיא ןוא ץרעּפניײוװ טַאהעג ביל

 ...עסַארעט רעד ףיוא ןציז ןסיורדניא ןבילבעג ןענייז ןיקסוג ןוא

 ןַא ןעגניירבוצנעמַאזוצ חוכ םעד טַאהעג טָאה רעּפנײװ ,טגָאזעג ןיוש יו

 רעד ןופ עמעט יד .טקַאּפעגרעביא ןעוועג לַאז-רעלעק רעד עקַאט זיא .םלוע

 ךיז טָאה רעּפניײװ ."עקירעמַא ןיא רעביירש עשידיא, :ןעוװעג זיא עיצקעל

 ,ןרעּפלַאה בייל-השמ ,ושָאטַאּפָא .י ,קיווייל .ה ףיוא טלעטשעגּפָא רקיע רעד

 ַא ןזיועגסױרַא טָאה רע .סָארג ילתפנ ןוא יקצָאטסָאילַאיב .י .ב ,יָאבַאר קיזייא

 רוטַארעטיל עשידיא רענַאקירעמַא רעד ןיא טײקטנװַאהַאב ןוא תופירח ךס

 יד ןופ ןקיצנייא ןדעי ןעק רע זַא ,ןעז טנעקעג טָאה'מ .רעפַאש עריא ןוא

 ערעייז ,ץתוהמ ןוא ןעגנופַאש ערעייז ,רעביירש ןוא רעטכיד עטנַאמרעד

 עכעלנעזרעּפ ערעייז ךיוא ןוא תולעמ ערעייז יוו טוג ױזַא ןטייז עכַאוװש

 ןוא רעביירש יד ןלָאמעגסיוא ןכירטש עצרוק טימ טָאה רע .ןעגנוריפפיוא

 םוצ ןעמוקעג זיא'ס ןעוו :ןמיס ַא -- טַאהעג האנה קרַאטש טָאה םלוע רעד

 ,רעמערַאוו ַא רָאג זיב ןעוועג ףורּפָא רעד זיא ,"ליּפַא;

 רעטשרע רעד ךיא ןיב ,טקידנערַאפ ךיז טָאה טנװָא רעד יו םעדכָאנ

 ַא טימ ןעמונעגפיוא ךימ טָאה ןינַאכ ןוא עסַארעט רעד ףיוא ןעמוקעגסױרַא

 ַא ,ןזח ַא ,רעגניז-סקלָאפ רעשידיא ַא ,ינדרי ריא טמוק יו, :"אבה-ךורב;

 -עגקירוצ םיא בָאה ךיא, ?ןטסינומָאק יד וצ "גָאט, ןופ רעטעברַאטימ

 ןייק טשינ בָאה ךיא ,ןינַאכ טניירפ, :ןפוא םענעגייא ןיימ ףיוא טרעפטנע

 ,ץרעּפניײוװ טימ ,לזיימ ןמחנ טימ שיט ןייא ייב ןציז לעוװ ךיא ביוא זַא ארומ

 -יבלעז רעד ןביילב לעװ ךיא .ץ'דמשיּפָא ךימ ןעמ טעװ ,זץקיווָאנ טימ רעדָא

 ךיא .סעיצַאװרעזער ןוא ןעגנוגייצרעביא עניימ טימ ינדרי יכדרמ רעק

 טעװַארּפ'מ ןוא שידיא טגניז'מ ,שידיא טדער'מ ואוו םוטעמוא זַא ,טלַאה

 רימ טגָאז ױזַא -- ןקילײטַאב ךיז ףרַאד ןוא ךיא געמ ,תוחמש-רוטלוק עשידיא

 רעד ןיא ,גנַאלק ןשידיא םעניא ,טרָאו ןשידיא םעניא ןביולג רעפיט ןיימ

 ,"ץנעטסיזקע ןייז ןיא ,קלָאפ ןשידיא ןיא ,רוטַארעטיל רעשידיא

 עקידנגלָאפ יד ןלַאפ ןזָאלעג טָאה ןיקסוג רעבָא ,ןגיוושעג טָאה ןינַאכ
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 -סיוא טנעקעג רָאיטקַא ןַא טלָאװ ,ינדרי ,גָאלָאנָאמ ַאזַא טימ , :גנוקרעמַאב

 טנעז ריא רעבָא ,עינוי ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןיא ןעמַאזקע םעד ןטלַאה

 זיא טכערעג .ןייא טשינ ךייא טימ םיטש ךיא רעבָא ,דילגטימ ַא גנַאל ןופ ןיוש

 "! ןינַאכ עסָאנעג

 עסַארעט רעד ףיוא ןעמוקעגסױרַא רעטציוושרַאפ ַא זיא רעּפנייװ ןעוו

 ןוא ןביוהע גפיוא ךיז זינַאכ טָאה ,םידיסח עּפורג ַא ןופ גנוטיײלגַאב רעד ןיא

 טעווװימ , ,טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא רעּפנייו טָאה ,"ונ, .קעװַא זיא

 "! ןבעל ןביילב םעשעצרימ

 ,טכַאנ-גנילירפ ע'תמא ןַא ,למיה רעטנרעטשעגסיוא ןַא ןעוועג זיא'ס

 ןלָאקניל וצ ןָאט-ריצַאּפש ַא רימָאל ןוא ןעל'הנח רעייא טמענ ,ינדרי ,טמוק,

 רָאי קיצנַאװצ טימ דוָאר ןלָאקניל זַא ,ןרעוו טקרעמַאב ָאד ףרַאד סע ."דוָאר

 ןלָאקניל זיא טלָאמעד .טציא סָאװ דוָאר ןלָאקניל יד ןעוועג טשינ זיא ,קירוצ

 ,ךיז טכַאד -- קידנּפַאכרַאפ ךיוא רָאנ ,שיטסַאטנַאפ זיולב טשינ ןעוועג דוָאר

 !טלעוו רעד ןיא סַאג עטסנעש יד

 םענעי ןוא ץרעּפניײוו ןקיטומ:טוג םעד טציא ןעמ טמענ ואוו ,ךע

 ןוא סרעמוז יד ,ןרָאי יד ןגיולפרַאפ ןענייז טניוו ַא יו ! ? ריצַאּפש ןקַאמשעג

 ןשטנעמ עטנעָאנ ליפוזַא ! ךעלעמַאמ ,ןוא םישדח ןוא געט יד ,סרעטניוו יד

 ,..ליפיוזַא -- טלעוו רעד ןופ קעװַא טלָאמעד טניז ןענייז

 .י .ג ,1976 ,12 .צעד ,"טייהיירפ ןגרָאמ,

 ןוא-רעטַאעט ,שטנעמ -- ינודקומ .א .רד
 רעקיטירק:רוטַארעטיל

 יד ףיוא טנוזעג רעייז בילוצ ןגעלפ סָאװ יד ןופ ייס ,רעביירש עשידיא

 עכלעוו ,יד ןופ ייס ןוא ,שטיב ימַאימ ןייק ןרָאפוצ ןעמוק סרעטניוו

 רעד ןיא טצעזַאב ךיז טנענַאמרעּפ רעדָא קיליוטייצ רעדָא ךיז ןבָאה

 רעד ,ץרַאוװש .י .י ,שַא םולש ערעדנַא ןשיװצ .טָאטש רעקינוז רעקיזָאד

 -סעטָאג אנח ,יקסנישטשעל בקעי ,דנַאלזייַא ןבואר ,שולת .א ,רעקידעבעל

 ,םולב קחצי ,ןילטייצ ןרהא ,דלעפ

 "לדניזעג, םעד ןופ "ךרַאירטַאּפ , רעד ןעוועג זיא ינודקומ .א .ר ך
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 ,רענָאמ רעגנערטש רעד ,רעגָאז-טרָאװ רעד ןעוועג זיא ינודקומ .רד

 -יזָאד רעד ןשיווצ "חרוא-סינכמ, רעטסעב רעד ךיוא ןוא -- "רעגירק, רעד

 ערעכייר ַא ךיוא ןוא ערעמעװקַאב ַא ךס ַא -- הריד ַא .רעביירש עּפורג רעק

 ,רד ייב ןעוועג זיא טקנוּפ-למַאז רעד רעבָא ,ׁשֵא םולש טַאהעג טָאה --

 ךיז וצ ןדַאלנייא רע טגעלפ רעביירש םענעמוקעגרעבירַא ןדעי .ץינודקומ

 ,"םינּפ-תלבק, רעמיטניא ןַא ןעוועג זיא סָאװ ,"דוביכ טימ ייט , ףיוא

 ַא רעמ ךָאנ ,רעגנערטש ַא זיא ינודקומ .רד זַא ,ןעמוגעגנָא ןעוועג זיא'ס

 רעכעלטניירפ-טסכעה ַא ןעוועג רע זיא ן'תמא רעד ןיא רֶעבָא ,דיא "רעזייב,

 זיא רע ."ןעמלטנעשזד, ַא עקירעמַא ןיא טפור ןעמ סָאװ סָאד ןוא שטנעמ

 םיא ןבָאה סָאװ יד וליפא -- הבוט ַא םענעי ןַאט וצ ןעוועג טיירג לָאמעלַא

 ןייז ךָאנ ןעק סָאװ .טקידיײלַאב ןוא ןָאטעג ייֹוו קרַאטש ןטייצ עסיוועג ןיא

 ,ךָאד ;"ןרָאי יד ןעגנַאגרעד , שממ םיא זיא רעכלעוו ,רידַאנ השמ ןופ רעמ

 זיא ןוא "טייהיירפ , רעד ןופ קעװַא זיא רע יו םעד ךָאנ ,רידַאנ השמ ןעוו

 ןוא םעד ןופ תובוט ןיא טקיטיונעג ךיז טָאה ןוא תורצ עסיורג ףיוא ןעוועג

 טָאה סָאװ ,עטשרע יד ןשיווצ ןעוועג ,ךיא סייוו ,ינודקומ .רד זיא ,םענעי ןופ

 ןוא "תובוט, ס'ינודקומ .רד ןופ ךיוא סייוו ךיא .טגַאה ַא טקערטשעגסיוא םיא

 .א ןוא ץצרַאוװש .י .י רעביירש יד ןזיװעגסױרַא סָאה רע עכלעוו ,"םידסח,

 | ,ץשולת

 ןָאט ס'ינודקומ .רד ןוא ,קיזומ יד טלעטש ןָאט רעד זַא ,ךיא סייוו יאדווַא

 -עג םיא ןעמ טָאה רעבירעד ןוא ,זייב וליפא ןוא ,גנערטש ןעגנולקעג טָאה

 זַא ,ךיוא סייוו ךיא רעבָא .ןזייב ַא רַאפ יא ןוא ןגנערטש ַא רַאפ יא ןטלַאה

 ַא ןעוועג זיא "ןָאט-טנורג , ס'ינודקומ .רד ןוא ,"ןָאט-טנורג, ַא ָאד זיא'ס

 ,רעשיאעּפָאריײא-טכע ןַא ןוא רעשירעלַאװַאק

 -רעביירש רעשידיא רעד ןיא רבד-םש ַא ןעוועג זיא ינודקומ .רד זַא

 -רעטַאעט רעשידיא רעטשרע רעד ןעוועג זיא רע .עלַא ןסייוו טלעוו

 ןטלַא ןיא ןזיווַאב ךיז טָאה סָאװ ,"רעקיטירק , ףיוא ףָארט ן'טימ -- רעקיטירק

 -קיטרַא ענייז .ןלױּפ ץנַאג ןעמונעגניירַא ךיוא טָאה סָאװ ,דנַאלסור ןשירַאצ

 ,שינעמכַאפ ,ןבירשעג-שיאעּפָארײא ןעוועג ןענייז רעטַאעט ןגעוו ןעל

 ןביהעגנָא ךיוא רע טָאה רעטעּפש .עקידנטכױלַאב ןוא עשיטירק-גנערטש

 םינימ ערעדנַא ןוא ןענַאטעילעפ ,קיטירק-רוטַארעטיל ,קיטסיצילבוּפ ןביירש

 ןטייווצ ןרַאפ טנכעררַאפ ןעוועג זיא רע .ערָאלק ןוא עפרַאש ,ןעלקיטרַא

 רעד טָא .ץ'רעגינ .ש ךָאנ ,עקירעמַא ןיא לעיצעּפס ,רעקיטירק:רוטַארעטיל
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 רעד זַא ןוא 'רעטייוצ, רעד זיא רע זַא ,ןייזטסואווַאב רעדָא ,ליפעג

 יד ןשיווצ "תומחלמ , עקידנעטש וצ טריפעג טָאה ,רעגינ .ש זיא רעטשרע

 .רעלעטשטפירש ענעעזעגנָא ייווצ

 יד טיירפרעד יא ןקָארשעג יא טָאה עקירעמַא ןייק ןעמוק ס'ינודקומ .רד

 בקעי ,ץרַאוװש סירָאמ יו ןרָאיטקַא עטסנרע .טלעוװ:רעטַאעט עשידיא עגיה

 לאומעס ,רישעק רָאדיזיא ,לעּפַא ַאננַא ,רעלדַא עיליצ ,לעטסעמ בקעי ,ימע-ןב

 ןבָאה ,ייז יו ערעדנַא ךָאנ ןוא דייווש קרַאמ ,ןיטסרעג ַאטרעב ,גרובנדלָאג

 ! אברדַא -- עקירעמַא ןייק ןעמוק ס'ינודקומ .רד רַאפ ןקָארשעג טינ ךיז

 ןבָאה עכלעוו ,ןטנַאלַאט עסיורג ייז ןופ עקינייא שטָאכ ,ערעדנַא יד רעבָא

 ןופ ןסערעטניא יד רעדייא ןסערעטניא ענעגייא ערעייז רעמ טַאהעג ןעניזניא

 ןײלַא ןענייז ייז ןופ ךס ַא סָאװ ,"סרַאטס , יד טּפיוהרעביא ,רעטַאעט ןשידיא

 ןוא ןרָאסישזער יד ןײלַא ,סרעטַאעט יד ןופ םיטַאבעלַאב יד ןעוועג

 ןוא עשרַאו ןופ טקניידעג ןץ'ינודקומ ןבָאה ,"ןסעיּפ , יד ןופ "סרעטקָאד,

 רעטסנרע ץנַאג ַא זיא רעטַאעט ףיוא קוק ןייז זַא ,טסואוועג ןבָאה ןוא שזדָאל

 ןצנַאג םענופ ןוא ןרָאיטקַא ןופ טגנַאלרַאפ ןוא טרַאװרעד רע זַא ןוא

 ,"למיה ןופ לרעלעט , סָאד "לדניזעג-רעטַאעט;,

 -ןדירפוצמוא טימ גרַאב רעצנַאג ַא ןסקָאװעגסיױא עקַאט רעבירעד זיא

 ןוא םיא ןשיווצ רקיע רעד ,ןרָאיטקַא יד ןוא םיא ןשיווצ ןסורדרַאפ ןוא ןטייק

 ןוא םיא ןשיווצ ,רעטַאעט ןופ םיטַאבעלַאב יד ןוא םיא ןשיוװצ ,"סרַאטס , יד

 טגָאזעג רעסעב ,רעלעטשוצ-ןסעיּפ יד ןוא םיא ןשיוװצ ,ןרָאסישזער יד

 רעד ,גנוטייצ יד זַא ,ןעגנַאגרעד וצרעד זיא סע זיב ,"ןטנַאקירבַאפ-ןסעיּפ,

 רעטעברַאטימ-טּפיױה יד ןופ רענייא ןעוועג זיא רע ואוו ,"לַאנרושז ןגרָאמ,

 זיא ,ןקיטירק-רעטַאעט ןוא סעיזנעצער-רעטַאעט ענייז ןבירשעג טָאה ןוא

 סע .רעטַאעט ןגעוו ןביירש ס'ינודקומ .רד ןלעטשוצּפָא ןעגנואווצעג ןעוועג

 ןוא "סרַאטס , יד רעבָא .ןָאט וצ סָאד רָאטקַאדער ןרַָאפ גנירג ןעוועג טינ זיא

 ןלעטשּפָא ןלעװ ייז זַא טעשַארטסעג ןבָאה סרעטַאעט יד ןופ םיטַאבעלַאב יד

 רַאפ עמַאננייא ןופ לַאװק רעקיטכיוו ַא ןעוועג זיא סָאװ ,ערעייז ןסנָאנַא יד

 ,גנוטייצ רעד

 ןגעוו ,רוטַארעטיל ןגעוו ןביירש וצ רעבירַא ןצנַאגניא ינודקומ .רד זיא

 .ןעלקיטרַא עשיטסיצילבוּפ עכעלטנכעוו ענייז ץוחַא ,רעביירש ןוא רעכיב

 ןבָאה ןעלקיטרַא עשיטסיצילבוּפ ענייז ייס ןוא רעכיב ןגעוו ןקיטירק ענייז ייס

 -סױרַא ןבָאה עכלעוו ,טײקשימעלָאּפ ןוא טייקפרַאש טימ טנכייצעגסיוא ךיז
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 ןבָאה "לַאנרושז ןגרָאמ ,, ןופ רענעייל יד רעבָא ,"תועד-יקוליח , ךס ַא ןפורעג

 ,ןעלקיטרַא עשיטסיצילבוּפ ענייז ןופ רקיע רעד -- ןביירש ןייז ןופ ןטלַאהעג

 ענייז יו ןענַאטשרַאפ רעמ טָאה רענעײל רעכעלטינשכרוד רעד עכלעוו

 טבעלעג ינודקומ .רד טָאה ללכ-ךרדב .ןעלקיטרַא עשיטירק:רוטַארעטיל

 רעביירש ייווצ זיולב ;רעביירש-ףעטס-"לַאנרושז ןגרָאמ , םעד טימ םולשב

 יז :ןעלקיטרַא עשיטירק-שירַארעטיל ענייז ןופ ןדירפוצמוא ןעוועג ןענייז

 טנעקעג טינ ןבָאה ייז .ןײטשטַאלג בקעי ןוא ךַאברעיױא םירפא ןעוועג ןענייז

 ןַא ןגעוו טרָאװ טוג ַא טגָאזעג ינודקומ .רד לָאמַא טָאה רעמָאט ,ןגָארטרַאפ

 טינ טָאה ןײטשטַאלג בקעי .טעָאּפ ַא ןגעוו רקיע רעד ,רעביירש רעדנַא

 זַא ןבירשעג לָאמַא טָאה רע סָאװ רַאפרעד ן'ינודקומ .רד ןייז לחומ טנעקעג

 קרַאטש זיא סָאד ;קיטירק-רוטַארעטיל טימ ןעמענרַאפ טינ ךיז ןרָאט ןטעָאּפ

 ...ןע'נײטשטַאלג בקעי ןעוועג ןלעפעג טינ

 ,טלַאה ךיא ,, ,ינדקומ .רד טגָאזעג לָאמנייא רימ טָאה ,"ינדרי ,טסייוו ריא,

 ;קיטירק:רוטַארעטיל ןביירש ןייז טימ קעװַא ךיז טעליוק ןײטשטַאלג בקעי זַא

 בקעי רעבָא ."קיטסיצילבוּפ-עשיטסיאייסע רעכיג רָאנ קיטירק ןייק טינ זיא'ס

 ןוא שיט ףיוא , ןבירשעג טָאה רע ןוא טגלָאפעג טינ םיא טָאה ןײטשטַאלג

 טקירדעגסיוא טַאהעג ךיז טָאה קינשטַאבַאט .א רעטכיד רעד יוװ ,"קנעב ףיוא

 ייב ןטעבעג ךיז קינשטַאבַאט .א טָאה טרָאד ."לָאשגַאװ ,, לַאנרושז ןייז ןיא

 זַא ליפיוזַא טביירש ריא ;בקעי 'ר רעקינייוו לסיבַא טביירש , :ןע'נײטשטַאלג

 ."ןגָאינָא טינ ךייא ןָאק ךיא

 ןופ "ךרַאנָאמ , רעד ןעוועג זיא ,טקרעמַאב ןיוש יו ,ינודקומ .רד ,ָאי

 -ןטסירוט יד ןופ ייס -- שטיב ימַאימ ןיא רעביירש עשידיא זיירק םעד

 יַאמרעּפ רעדָא עקילייוװטייצ יד ,רעביירש-םיבשות יד ןופ ייס ןוא רעביירש

 ןטמיטשַאב ןייק טַאהעג טינ טָאה שטיב ימַאימ ןיא ןייז ןיימ .עטנענ

 ןייק ןעוועג טינ ןוא ָאי ;טסירוט ןייק ןעוװעג טינ ןוא ָאי ןיב ךיא :"סוטַאטס,

 -רַאפ , ךיא בָאה סרעטניוו ןצפופ .שטיב ימַאימ ןופ רעניואוונייא רעקידנעטש

 ירד -- ןטרעצנַאק ףיוא קידנטערטפיוא :"רעטעברַא; ןַא יו ?טכַארב

 לַאנָאיצַאנ ןשידיא ןרַאפ סרעטניוו ןיינ ןוא תורדתסה רעד רַאפ סרעטניוו

 ַא ןרָאװעג ךיא ןיב רָאי ירד עטצעל יד ןוא ,(לארשיל תמיק-ןרק) דנָאפ

 ַא ןיא ,הריד רענעגייא ןַא טימ ,שטיב ימַאימ ןופ "רעגריב , רעקידנעטש

 ןיב ךיא .וויַארד ןעשוָא ףיוא ,םי גערב ןפיוא ךיילג ,םוינימָאדנָאק רעסיורג

 ךיא געלפ לָאמַא ;ן'ינודקומ .רד ייב "ךעל'החמש , עלַא וצ ןדַאלעג ןעוועג



 ינדרי יכדרמ 288

 ,ָא, :ןרעה לָאמעלַא געלפ ןוא ךעלטעּפש ןעמוק טירטפיוא ןַא םעניימ בילוצ

 ,"גנַאזעג לסיבַא ןרעה ךיוא דייר ץוח ַא ןעמ טעוװ טציא

 ייב ןעגניירברַאפ וצ םענעגנָא קרַאטש ןעוועג זיא'ס זַא ,ןבעגוצ זומ ךיא

 עשיטַארקָאטסירַא ןַא ,טײקמערַאוו ַא טליפעג ךיז טָאה סע ;ן'ינודקומ .רד

 ןיימ ָאד קידנענַאמרעד .זיוה ןיא טפול עשיאעּפָאריײא ןַא ,ערעפסָאמטַא

 ןגעלפ סָאװ ,ןטרעצנָאק עכעלרעי יד תעב זַא ,ןקרעמַאב ךיא ףרַאד ,ןעגניז

 ייס ןוא ץצרַאוװש .י .י דובכל ייס ,ןרעװ טנדרָאעגנייא רעטניוו ם'נופ ךשמב

 ,ןעוועג טינ עדייב ייז ןענייז םיריבג עסיורג ןייק תמחמ ,ןץשולת .א דובכל

 ץונוצ קרַאטש ןדייב ייז זיא רַאלָאד טרעדנוה ענעמונעגנײרַא רַאּפ יד ןוא

 .רד ןעוועג לָאמעלַא "ןטעטימַָאק, עלַא יד ןופ שארב זיא -- ןעמוקעג

 ענייז ןופ ליפ זַא ןעז ךיוא ןוא ןטסיטרַא יד ןרישזַאגנַא טגעלפ רעע .ינודקומ

 -רַאפ .ןטרעצנָאק יד וצ ןטעליב ןפיוק ןלָאז עטנַאקַאב ןוא רערערַאפ ,טניירפ

 זיא םלוע רעד ןוא רעציזרָאפ רעד ןעוועג לָאמעלַא זיא רע זַא ,ךיז טייטש

 יד בילוצ רעדָא ןטסיטרַא יד בילוצ יו רעקינייוו טינ םיא בילוצ ןעמוקעג

 -עגנייא ןגעלפ ןטרעצנָאק יד ןגעוו:דובכ סעמעוו ןיא ,רעביירש-"םינתח,

 .ןרעוו טנדרַא

 ןופ רָאטקַאדער רעד ,ןַאמביל קחצי .לַאפ רעטנַאסערעטניא ןַא זיא טָא

 ןייק ךוזַאב ןצרוק ַא ףיוא ןגיולפעגניײרַא זיא ,"טַאלבנכָאו רעקרָאי-וינ,

 אנח ןוא ן'צרַאווש .י .י ןופ ףליה רעד טימ ,ךיא ןוא שולת .א ןוא שטיב ימַאימ

 רעטעברַא ןיא "םינּפ-תלבק, ַא םיא רַאפ טנדרָאעגנייא ןבָאה ,ץ'דלעפסעטָאג

 .רד .שטיב :טוַאס ןופ קע עמַאס ןיא ,וינעווע ןָאטגנישַאוװ ףיוא ,רעטנעצ גניר

 טכירעג טינ ךיז טָאה זנוא ןופ רענייק ןוא טקילײטַאב טינ ךיז טָאה ינודקומ

 -רעד ךיז טָאה ןַאמביל תמחמ :"םינּפ-תלבק, ס'נַאמביל וצ ןעמוק טעוװ רע זַא

 ,"טַאלבנכָאוװ), ןייז ןיא ןץינודקומ .רד ןגעוו לקיטרַא ןַא ןביירשוצנָא טביול

 :ּפָאק ןקידיארומ ַא רעטנוא ,"לקיטרַא-םָארגַאּפ , ַא ןעוועג רעכיג זיא סָאװ

 ךיוא ןַאמביל טָאה לקיטרַא סָאד ."טנַאּפש ןוא טנַאּפש רעטסנַאמ רעד ןוא,;

 ןע'נַאמביל ייב "ןוזגרי, םעד ."טייצ ןופ טכיל ןיא, ךוב ןייז ןיא ןעמונעגניײרַא

 -עשַאב .י רעביא קיטירק רעפרַאש ןייז טימ ןפורעגסױורַא ינודקומ .רֹד טָאה

 ַא -- 1951 ,לירּפַא ןט1 םעד "לַאנרושז ןגרָאמ , ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,ז'סיוו

 ינודקומ .רד ."טַאקשומ עילימַאפ , יד ןַאמָאר סע'סיוועשַאב ןגעוו קיטירק

 :ריטיצ ךיא ."תונז , :לייטרוא םעד ןגָארטעגסױרַא טָאה
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 .תונז ןוא תונז ,תונז זיא רעטצעל רעד זיב הרוש רעטשרע רעד ןופ,

 ַא ןופ ןשטנעמ ןעוט תונז ןופ ּפמוז ןכעלרעדיוש םעד ןיא ןעקניז ןוא,

 ."טאקשומ, טסייה סָאוװ ,החּפשמ

 :ןסיוועשַאב ןגעוו ינודקומ .רד טרָאד טביירש רעטייוו

 ? רעביירש ַא םתס סיוועשַאב קחצי זיא,
 ןייק רָאג רשפא ללכב זיא רע זַא ,ךיז טכוד רימ ,ןיינ זַא טכוד רימ ןוא,

 ,"טינ רעביירש

 םָארגָאּפ , ס'נַאמביל רעבָא ,"לייטרוא , רעפרַאש ַא ןעוועג זיא'ס ,תמא

 .ןצענערג עלַא רעבירַא ,גנוניימ ןיימ טול ,זיא ץיינודקומ .רד ףיוא "לקיטרַא

 ןפרַאש ןוא ןָאט ס'נַאמביל טימ קימיטשנייא ןעוועג טינ טולָאסבַא ןיב ךיא

 ןיימ טיול ,טנידרַאפ שוריפב טָאה רע שטָאכ .ן'ינודקומ .רד ףיוא לַאפנָא

 ,ץסיוועשַאב ןסײררעטנורַא ןימ ַאזַא רַאפ זָאנ רעד ןיא לענש ןטוג ַא ,גנוניימ

 ןרעטנוא לַאפנָא רעטרילָארטנָאקמוא ַאזַא ןעמוקעג טינ םיא זיא'ס רעבָא

 ,?טנַאּפש ןוא טנַאּפש רעטסנָאמ רעד ןוא , :ּפָאק

 ס'נַאמביל וצ ןעמוק וצ גונעג סיורג ןעוועג ינודקומ .רד זיא ךָאד ןוא

 רעד ןעוו .גנושַאררעביא ןפורעגסױרַא ןעמעלַא ייב טָאה סָאװ ,"םינּפ-תלבק,

 ןעמוקוצפיורַא ן'ינודקומ .רד ןטעבעג טָאה ,דלעפסעטָאג אנח ,רעציזרָאפ

 טינ ךיז ינודקומ .רד טָאה ,טסַאג םעד ןסירגַאב ןוא עניב רעניילק רעד ףיוא

 עטסמערַאוו יד טימ טסַאג םעד טסירגַאב טָאה ןוא ןטעב גנַאל טזָאלעג

 טָאה םעד טימ .קורדנייא ןטוג ַא טכַאמעג ןעמעלַא ףיוא טָאה סָאװ ,רעטרעוו

 -ניילק ַא ןייז וצ ןופ טייוו זיא רע זַא ,טייקסיורג זייז ןזיוװַאב ינודקומ .רד

 -רַאפ טפרַאדעג טָאה לַאפ רעקיזָאד רעד זַא ,טלַאה ךיא .שטנעמ רעכעל

 | .ןרעוו טנכייצ

 רעד יאדווַא זיא גנַאגוצ ןקידנעטשטסבלעז ,ןטיירב ןייז ףיוא תודע ןַא

 -נָאק-ףוקיא םוצ עיצַאגעלעד רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז טָאה רע סָאװ ,טקַאפ

 .ערעדנַא ןוא ץרעּפנייװ ,ןע'ניגלָא טימ ,1927 ןיא זירַאּפ ןיא סערג

 -ייצרעד ןביירש טימ ןביוהעגנַא טָאה ינודקומ ,.רד ,טקרעמַאב ןיוש יו

 טָאטשנַא .דנַאשז ןייז טינ זיא סָאד זַא ,ןעזעגנייא לענש טָאה רע רעבָא ןעגנול

 ,קיטסיצילבוּפ ןביירש ןַאטעג-םענ ַא ךיז רע טָאה ,ןעגנולייצרעד ןביירש

 רעד סָאװ ,ץרּפ .ל .י ןגעוו ךוב ןייז .קיטירק-רוטַארעטיל ןוא-רעטַאעט
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 רעד וצ רעייטשוצ רעקיטכיוו ַא רָאנ טינ זיא ,ןבעגעגסױרַא טָאה "ףוקיא,

 ,רעטַאעט ןשידיא םוצ ךיוא רָאנ ,רוטַארעטיל-ץרּפ

 -סעפינַאמ:רעטַאעט עלַא טימ ןדנובעגסיוא ןעוועג זיא ינודקומ .רד

 טָאה רע ;ךייט רערעטיול ַא יו ןעוועג םיא רַאפ זיא עניב יד .סעיצַאט

 ,עידעמָאק ,עטערעּפָא ,עמַארד ןופ ,רעטַאעט ןופ עלעטלעּפש ןדעי טסואוועג

 טָאה ינודקומ .רד .עיצַארטסעקרַא-רעטַאעט ערָאג יד ,עיצַארָאקעד ,ישזער

 ןכלעוו םורַא סקַא רעד ףיוא ,קזח-שגד םעד ,ּפָארט םעד טלעטשעג רקיע רעד

 רָאיטקַא םענופ ןליּפש עכעלרעסיוא סָאד טינ .טלקיוועג ךיז ןבָאה ןסעיּפ יד

 יד ;רענייז לַארטשסױרַא רעכעלרעניא רעד רָאנ ,טריסערעטניא םיא טָאה

 ןייק טימ ןרַאנּפָא טנעקעג טינ םיא טָאה'מ .רעטקַארַאכ םענופ טײקידלּפַאצ

 -צלַא טָאה גיוא ןייז ;תויוועה ענעבירטרעביא ןייק טימ ,קנימש ןטקעדעגוצ

 קיטירק ןייז זיא רעבירעד .טרעהעג גנידצלַא טָאה רעיוא ןייז ןוא ןעזעג גניד

 ,ליוו רע סָאװ סָאד טדער רע זַא טסואוועג טָאה רע ,"עקיד'פלח, ַא ןעוועג

 ,ןרָאיטקַא עסיוועג רַאפ רעסיורג וצ ַא ןעוועג זיא רעטַאעט רַאפ טיטעּפַא ןייז

 ...רעמענרעטנוא-רעטַאעט ןוא ןגרוטַאמַארד ,ןרָאסישזער

 םענופ טּפעשעג טינ רעטַאעט ןגעוװ תועידי ענייז טָאה ינודקומ .רד

 ךיז רַאפ ןבָאה ןופ ,ןינב-רעטַאעט ןרָאג םעד ןסיוו ןופ רָאנ ,סױרַא לברַא

 .טסעפ ןוא ןעלקַאטקעּפס עשיכירג עטשרע עמַאס יד ןופ ןרעטסומ עטוג

 ַא זיב ,רעטַאעט-טדרַאהנייר ַא זיב ,רעטַאעט יקסוװַאלסינַאטס ַא זיב ןליּפש

 -ןַאטכַאוװ ַא ,דלָאכרעיײמ ַא ,רעטַאעט-גרוב רעניוו ַא ,ײדעמַאק-רעטַאעט;,

 ,ווָאלַאשטַאק ,יסיאָאמ יו ןרָאיטקַא ןוא ,סלעָאכימ ַא ,יקסווָאנַארג ַא ,ווָאג

 ,המודכו ןיקסוז ,טיורקדליש ,ןיװקסָאמ

 ץינודקומ .רד טימ ןריצַאּפש ןייג וצ םענעגנַא טסכעה ןייז טגעלפ'ס ,ָאי

 -ץגסיוא טָאה סָאװ ,שטיב ימַאימ ןיא ,דוָאר-ןלָאקניל רעקילָאמַא רעד רעביא

 -ּפָא ךיז ןגעלפ רעייגייברַאפ .עשרַאװ ןיא ַאקסווָאקלַאשרַאמ קיטש ַא יוװ ןעז

 ןקעטש ןטימ ןַאמ רעשילרעטסיוא רעד זיא רעוו, :ןטכַארט ןוא ןקוק ןלעטש

 טייג סע זַא ןעזעג טָאה'מ *? סּפינש םענייפ ןוא רָאה ּפָאק ןטעילַאוװכעצ ןוא

 ..."סעּפע ,, ןַא טימ שטנעמ ַא ,טַארקָאטסירַא ןַא

 ,1958 ,רעבמעטּפעס שדוח ןיא קרַאי וינ ןיא ןברָאטשעג זיא ינודקומ .רד

 םעניא וינעווע דנָאקעס ףיוא קיטנוז ַא ןיא דָארג ןעמוקעגרָאפ זיא היוול יד

 טינ וליפא -- רעניילק ַא ןעוועג זיא םלוע רעד רעבָא ,"לּפַאשט יסרעמערג,

 ינודקומ .רד סָאװ ןעוועג זיא ,ךיא ןיימ ,הביס יד .קרָאי וינ ןופ רעביירש עלַא
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 גונעג ןעוועג ךָאנ ןענייז 1958 ןיא .טרעהעג טינ "לזיירק , םוש ןייק וצ טָאה

 ןעוועג טינ זיא ינודקומ .רד רעבָא ,קרָאי וינ ןיא "ךעלזיירק-עשירַארעטיל,

 "לַאנרושז ןגרָאמ , םענופ ריז ןכַאמוצ ןכָאנ רע זיא וצרעד .ייז ןופ רענייא ןיא

 ַא יו טקנוּפ ? דומע ןַא ןַא רעביירש ַא זיא סָאװ ןוא -- דומע ןַא ןָא ןבילבעג

 ...ןזח

 ,יינ ,1977 ,27 ץרעמ ,"טייהיירפ ןגרָאמ ,

 ןרעטש:-רעטַאעט ַא -- קינלוקס השנמ
 ַאטשינ רעמ זיא סָאװ

 ךיא בָאה -- ללכב רָאנ ,רעטַאעט ןשידיא ןוא קיזומ רעשידיא

 רעטײרּפשרַאפ רעיפלעדַאליפ רעד ןיא ןכעלטנפערַאפ ןביוהעגנָא

 ירמגל בָאה ךיא ןעוו ,טייצ ַא ןיא -- "טלעוו עשידיא , גנוטייצ-גָאט רעשידיא

 רַאפ טסַאּפעג טָאה סע יו -- ןיב ךיא .ליוו ךיא סָאװ טסואוועג טשינ ךָאנ

 ןוא "ןטפול רעד ןיא ןגיולפעג , -- רָאי ןצניינ רעדָא ןצכַא עקיטלָאמעד עניימ

 ךיא . . .ןלעטשּפָא ךיז לָאז ךיא "טענַאלּפ , ַא רַאפ סָאװ ףיוא טסואוועג טשינ

 -- ןזײרמורַא ,ןענרעל ,ןביירש ,רעטַאעט ןליּפש ,ןעגניז טלָאוועג בָאה

 םעד טימ טנעקַאב ךיז ךיא בָאה ןרָאי ענעי ןיא טָא זיא ,לָאמַא ףיוא גנידצלַא

 םענעברָאטשרַאפ:טשרָאקַא ןשילגנע ןוא ןשידיא ןטמירַאב רעטעּפש

 ןיא עקַאט ןעמוקעגרָאפ זיא טפַאשטנַאקַאב יד .קינלוקס השנמ רעליּפשיוש

 לירדח ןעמַארג וצ טשינ םעניא ,"טלעוו רעשידיא , רעד ןופ עיצקַאדער רעד

 יו -- ןעוועג ברקמ קרַאטש ךימ טָאה סָאװ ,ץטַאק השמ רעטקַאדער םייב

 -ףעש רעד ןעוועג ברקמ ױזַא טקנוּפ ךימ טָאה רעטעּפש ןרָאי עשּפיה טימ

 רעד ןרָאװעג ןיב ךיא ןעוו ,ןילדע םַאיליו ,"גָאט, ןופ רָאטקַאדער

 "גָאט , ןיא רעביירש-"רושטיפ , ַא ךיוא ןוא רעקיטירק-קיזומ רעלעיציפָא

 ,ןעוועג ברקמ קרַאטש ױזַא ךימ ןבָאה ןרָאטקַאדער ייווצ עקיזָאד יד סָאוװרַאפ

 תמחמ רשפא .תוביס ערעייז טַאהעג ייז ןבָאה אמתסמ רעבָא ,טשינ ךיא סייוו

 ןגעוו גנוניימ ענעגייא ןיימ טַאהעג ןָא בױהנָא ןופ ךיילג בָאה ךיא לייוו ,םעד

 ןגָאז וצ ןופ ןטלַאהעגּפָא טשינ ךיז בָאה ןוא ןעגנוריסַאּפ ןוא ןשטנעמ ,ןכַאז

 ןגעוו רָאנ טשינ -- רעטַאעט ןוא קיזומ ןגעוו ןטעברַא עטשרע עניי יו
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 טשינ ןצימע טעוװ רעמָאט ארומ ןָא -- קיצרַאהנּפָא ןוא רָאלק סע ןביירש ןוא

 ...ןלעפעג

 ןוא ץטַאק השמ רָאטקַאדער ןטימ ,טקרעמַאב ןיוש יוװ ,ןסעזעג ןיב ךיא

 ,ןענָאמרעד טשינ טציא ךיז ןָאק ךיא סָאװ סעּפע ןגעוו טסעומשעג ךעלטימעג

 רעד ןעמוקעגניירַא זיא סעומש םענופ ןטימ ןיא זַא ,קנעדעג ךיא רעבָא

 שטרַא, ןשידיא ןרעלוּפָאּפ םענופ רָאטקעריד ןוא לַארטַאעט רעטנַאקַאב

 השנמ -- םיא טימ ןוא רָאש לשנַא ,עיפלעדַאליפ ןיא רעטַאעט "טירטס

 גָאז ךיא .טנעקַאב ךיז ,ךיא ןוא קינלוקס ,רימ ןבָאה ױזַא ןוא .קינלוקס

 רימ ,ָאי -- טליפרעד גָאז ךיא ןעוו ןעוועג טלָאװ רעקיטכיר ,"טנעקַאב,

 יד רַאפ .טניירפ עטוג ןבילבעג ןוא טליפרעד ןרעדנַא םעד רענייא ךיז ןבָאה

 ןייז וצ ןעמוקעגסיוא זנוא זיא טייצ רָאי ףלעווצ רעדָא ןעצ עטצעל

 ."סנעײלַא לקירטַאעט , רעשידיא רעד ןופ עוויטוקעזקע רעד ןיא ןטָארטרַאפ

 ןיא שינעגעגַאב רעזנוא ךָאנ ,רעטעּפש ןרָאי טימ .גנַאפנָא םוצ קירוצ

 רעד ןיא עקַאט ךיא בָאה ,קרָאי וינ ןיא ,1925 רָאי ןיא ,עיפלעדַאליפ

 השנמ טימ ויוורעטניא ןטשרע ןיימ טקורדעגּפָא "טלעוו עשידיא , רעקיבלעז

 ןייז וצ לעווש ןפיוא ןענַאטשעג טלַאמעד ןיוש זיא רעכלעוו ,קינלוקס

 ןבעגנָא ָאד ךיא לעוװ ,ךעלטקניּפ ןייז וצ ידכ .טײקטמירַאב רעקידרעטייוו

 םעד ,קיטיירפ :ןרָאװעג טכעלטנפעראפ זיא ויוורעטניא רעד ןעוו גָאט םעד

 ,"טלעוו עשידיא , רעד ןופ טייז רעטַאעט רעד ףיוא ,1925 ,רעבמעצעד ןט6

 טלַאמעד ןיוש טָאה רע) טימ רעד ןיא עיפַארגָאטַאפ ַא ס'קינלוקס השנמ טימ

 לקיטרַא םענופ ּפָאק רעד .("עלעטיה, ענערָאװעג:טמירַאב ןייז ןגָארטעג

 ןרעמַאלק ןיא ןוא *? רעטַאעט עשידיא סָאד טייג ןיהואוו, :טנעיילעג ךיז טָאה

 עשידיא עטמירַאב טימ סויוורעטניא , עירעס רעד ןופ :ןבעגעגנָא ןעוועג זיא

 ."עניב רעשידיא רעד ןופ ןטייקכעלנעזרעּפ

 רעד ףיוא ןליּפש ס'קינלוקס השנמ ןופ האנה עסיורג עטשרע ןיימ

 רעירפ זיא סָאװ ,רעטַאעט-סקלָאפ ןשידיא םעניא ןעוועג זיא עניב רעשידיא

 ןיא ןַאמרעג יסול ןוא ַאשימ טימ ןעמַאזוצ רעטַאעט-טסנוק .דיא רעד ןעוועג

 ןופ ןסיורד ןיא -- "ןבעל סָאד זיא ױזַא, :עסעיּפ ַא סעשטיװָאנַאמלַאק .ח

 השנמ טימ -- ןבעל סָאד זיא ױזַא; :טריסנָאנַא ןעוועג זיא רעטַאעט

 רעד ןופ "רַאטס;, רעד ןעוװעג זיא ,קינלוקס ,רע טשינ ."קינלוקס !

 סיורג יו -- רעבָא ."ןַאמרעג יסול ןוא ַאשימ ,, לרָאּפ סָאד רָאנ ,גנולעטשרָאפ

 ןשירעליּפשיוש ןופ ןכירטש ַארַאס !ןעזעגנָא ןטרָאד ךיז טָאה ,השנמ ,רע
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 ןוא ןסנַאוינ עקידלדורּפש ןופ ,עניב יד ןשרעהַאב ןקילַאװק ןופ ,טנַאלַאט

 ףיוא ןרעטש רעקיטכיל ַא ףיוא טייג סע זַא ,ןעזעג טָאה'מ ! ןח ןשילַארטַאעט

 רע רעבָא -- גנולעטשרָאפ רעד ןיא רעטירד רעד !עניב רעשידיא רעד

 ,ָאי .ןגיוא סנעמעלַא ,טײקמַאזקרעמפיוא סנעמעלַא וצ טיצ ןוא סױרַא טנייש

 ןיא ןגייטש ס'קינלוקס השנמ ןופ בױהנָא רעד ןעוועג זיא ,ךיז טכַאד סָאד

 רעטַאעט ןשילגנע ןיא ךָאנרעד ןוא ,וינעווע דנָאקעס ףיוא רעטַאעט ןשידיא

 ןבָאה וצ ןעגנַאפעגנָא ןָא בױהנָא ןופ ךיילג טָאה'מ ,תמא .,ייוודָארב ףיוא

 רעצימע יו רעמ ךיז טכַאד ,טָאה רע סָאװרַאפ :ןץ'קינלוקס השנמ וצ תונעט

 .שילגנע טימ שידיא ןופ שימעג ַא טדערעג עניב רעד ףיוא ,שרעדנַא

 רעטשרע רעד ןיא ,ןעוועג ןענייז רעבָאה-תונעט טּפיױה יד זַא ,ךיז טײטשרַאפ

 ,ללכב רעביירש עשידיא יד ןוא רעקיטירק:רעטַאעט עשידיא יד ,ייר

 -טנַאלַאט ַא ךָאנ ןוא ,רָאיטקַא רעשידיא ַא סע ךיז טביולרעד יוװ :שטייט'ס

 "ןשירדוק, ַאזַא ןדער וצ עניב רעשידיא ַא ףיוא ,וצרעד רָאיטקַא רעלופ

 ךַארּפש יד טדער רע זַא ,קירוצ ץהנעט ןייז ? שילגנע טימ שידיא ןופ שימעג

 עשידיא יד .ןפלָאהעג טשינ טָאה ,ןדיא רענַאקירעמַא יד ןדייר סע סָאװ

 ץנעגילעטניא עשידיא יד ןוא ,רעביירש עשידיא יד יו ,רעקיטירק-רעטַאעט

 -סיוא טשינרָאג ןבָאה ייז ,תמא .ןופרעד ןדירפוצ ןעוועג טשינ ןענייז ,ללכב

 זיא רע זיב -- סנייז ייב ןטלַאהעג ךיז טָאה קינלוקס לייוו ,טימרעד טריפעג

 -ןײרַא טשינ טציא ךיז ליוו ךיא .עניב רעשילגנע רעד ףיוא ןעגנאגעגרעבירַא

 -מוא ןעוועג זיא סע רעוו ןוא טכערעג ןעוועג זיא'ס רעוו :םעד ןיא ןזָאל

 -מורַא טיירב ןעק ןוא ןריטוקסיד ךיז טזָאל סָאװ ,ןינע ןַא זיא סָאד :טכערעג

 ...ןטקנוּפיַארטנַאק ךס ַא טימ -- ןרעוו טדערעג

 ןיא ןעוועג זיא עניב רעשילגנע רעד ףיוא גלָאפרעד רעטשרע ס'השנמ

 ףיוא טלעטשעגקעוװוַא םיא טָאה גלָאפרעד רעקיזָאד רעד ."ןָאזיס הטפיפ יהד,

 רָאנ טשינ ,ייוודָארב ףיוא "רַאטס , ַא ךיוא ןרעוװ וצ געוו ןפיוא -- סיפ יד

 טשרע זיא ףמואירט רעסיורג תמא ןייז רעבָא .וינעווע דנָאקעס ףיוא

 רעד ןיא ,"שטיּפ גנירעוַאלּפ יהד , עסעיּפ סטעדָא דרָאפילק טימ ןעמוקעג

 רעסיורג תמאב ַא יוװ ןה ןזיװעגסױרַא ןיוש ךיז רע טָאה ָאד .חנ ןופ עלָאר

 רענַאקירעמַא יד .טייקכעלנעזרעּפ רעטַאעט ַא יו ןה ןוא רעליּפשיוש

 יד ןוא -- טביולעג קרַאטש םיא ןבָאה םַאנסיוא ןָא רעקיטירק-רעטַאעט

 רעטנידרַאפ רע'רשכ ַא ןעוועג זיא סע .םכותב רעקיטירק-רעטַאעט עשידיא

 -- קינלוקס השנמ ןטפיטרַאפ ַא ןעזעג ךיז רַאפ טָאה'מ .תועדה לכל -- ביול
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 זיא סָאד .ןזעוו ןרָאג ןייז ןיא ןוא טסנוק-רעטַאעט רעד ןיא ןטפיטרַאפ ַא

 -ווע'נח-אלמ ןוא עיצַאטסעפינַאמ-עניב ענייר ,גנופַאש-עניב ע'תמא ןעוועג

 .ןעקניידעג ןזָאל גנַאל ךיז טעװ "חנ, ןייז .טייקשירעליּפשיוש רעקיד

 ,קינלוקס השנמ טימ ויוורעטניא ןטנָאמרעד-רעירפ םוצ ריפניירַא ןיימ

 -26 םעד ,"טלעוו עשידיא , רעיפלעדַאליפ רעד ןיא טקורדעג ןעוועג זיא סָאװ

 ;ױזַא ןָא ךיא בייה ,1925 ,רעבמעצעד ןט

 רעשידיא רעטסרעלוּפַאּפ ןוא רעשיּפיט רעד זיא קינלוקס השנמ;

 ייב ןעוועג םש הנוק ךיז טָאה רע .רעטַאעט ןשידיא ןיא זנוא ייב רעקימָאק

 ,רעטקַארַאכ ןוא טינש ןקיבלעז םענופ ןלָאר ןליּפש טימ עניב רעד ףיוא זנוא

 יד טָא טליּפש קינלוקס השנמ .טנווייל ןפיוא טליּפש ןילּפַאשט ילרַאשט סָאװ

 קיד'תומימת ייז טליּפש רע .טייקש'הירב ךס ַא טימ ,טנַאלַאט ךס ַא טימ ןלָאר

 םיא ןעז ןוא רעטַאעט ןיא ןציז וצ ןגינעגרַאפ רעסיורג ַא זיא סע .ט'נחי'ַאב ןוא

 | .עניב רעד ףיוא ןליּפש

 ,ןייז טשינ לָאז ךַאז רעד ןופ טלַאהניא רעד סָאװ סיוא טשינ טכַאמ סע,

 ,םענייז עלעכירטש ןקניניילק ןייא טימ ,ןליּפש ס'קינלוקס השנמ זיא קיטכיוו

 סע רעכלעוו ןיא ,עלעטלעוו ַא עניב רעד ףיוא זנוא רַאפ ףיוא רֶע טעיוב

 ןייז טבעל סָאוװ ,עלעשטנעמ קיד'לזמ-םילש קישטניילק ַא םורַא ךיז טיירד

 טדער ,ףיוא ךיז טריפ ,תומולח ענעגייא ענייז טימ דורט זיא ,ןבעל םענעגייא

 ."רעגייטש םענעגייא ןייז ףיוא טלדנַאה ןוא

 ןצנַאג םעד ןקורדרעביא טשינ ָאד לעוו ךיא זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ַא םיא ןופ ןעמענסױרַא זיולב לעװ ךיא .טייג ןוא טייטש רע יו ,ויוורעטניא

 ,רעמ טשינ ןוא -- טרָאד ףַארגַארַאּפ ַא ,ָאד ץַאז

 השנמ טלָאמעד טָאה ,ןרָאװעג ןבירשעג זיא ויוורעטניא רעד ןעוו

 ,רעטַאעט וינעווע דנַאקעס םעניא טליּפשעג גלָאפרעד סיורג טימ קינלוקס

 עטערעּפָא רעד ןיא ,רעטַאעט סרעלסעק ןסייהעג רעירפ טָאה סע יוװ רעדָא

 רעשידיא רעטמירַאב רעד טימ ןעמַאװצ ,'רענעטָארעג רעד לשיפ,

 ןגעלעג טשינ זיא עטערעּפָא רעד ןופ גלָאפרעד רעד .טיליל ַאלָא ,עסירטקַא

 השנמ ןופ ןליּפש ןקידלדורּפש םעניא רקיע רעד רָאנ ,טלַאהניא ריא ןיא

 ,קיזומ עשידָאלעמ ס'יקסנישמור ףסוי ןיא ןוא -- טיליל ַאלַא ןוא קינלוקס

 רעד ןופ רעטסיימ ןרַאפ ןרָאװעג טכַארטַאב טכער טימ זיא רעכלעוו

 ןגעוו ויוורעטניא םעניא טרָאד טגָאז קינלוקס השנמ .עטערעּפָא רעשידיא

 :ץיקסנישמור
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 ליפ רעייז בָאה ךיא זַא ,ךיא טלַאה ,ךעלנעזרעּפ ךימ טגנַאלַאבמַא סָאװ;

 ךיא .ן'יקיסנישמור טימ טקינייארַאפ ךיז בָאה ךיא סָאװ ,םעד ןופ ןענואוועג

 .ןָא טשרע ךיז טגנַאפ ,רעטַאעט ןשידיא ןיא ערעירַאק ןיימ זַא ,תמאב ביולג

 זיא רע .יקסנישמור יוװ ,ןשטנעמ ַא ןיא טקיטיונעג ךיז ןיוש גנַאל בָאה ךיא

 ךיז ךיא בָאה ,םיא ןופ ןרעסעב ןייק .רימ רַאפ שטנעמ רעקיסַאּפ רעד

 .ןשטניוו טנעקעג טשינרָאג

 ,רָאטיזָאּפמָאק רעסיורג ַא זיא רע סָאװ ,םעד ץוח ַא זיא יקסנישמור,

 םעד ןָאק רע .שילגנע ףיוא סע טפור'מ יוװ ,"ןעמוָאש , רעסיורג ַא ךיוא

 רעייז רימ טפלעה ןסיוו ןייז .ןדנובעגסיוא םיא טימ זיא ןוא רעטַאעט ןשידיא

 ןיא ךס ַא רַאג ןָאטפיוא ךיא לעוװ ,ן'יקסנישמור טימ זַא ,ףָאה ךיא .סױרַא ךס ַא

 ,"רעטַאעט ןשידיא

 :ויוורעטניא םעניא קינלוקס טרָאד טגָאז רעטייוו

 סיואכרוד זיא סָאװ ,טנעמעלע ןַא ןײרַא רעטַאעט ןיא טציא טמוק סע,

 ךיז שוריפב רָאנ ,ןענייוואוצסיוא ךיז ידכ טשינ טמוק רע ןוא טריזינַאקירעמַא

 ןענייז ,רעכוזַאב עניימ ןופ טנעצָארּפ קיצעביז-ןוא-ףניפ .ןריזומַא וצ

 ךיז ןריסערעטניא ייז .עטריזינַאקירעמַא רעדָא ,ענעריובעג רענַאקירעמַא

 ןטימ ךיז ןריסערעטניא ייז ליפיוו ,ליפ ױזַא ףיוא רעטַאעט ןשידיא ןטימ

 טשינ טרַא ייז ,ללכב רעטַאעט טימ ןוא --- ייוודָארב ףיוא רעטַאעט ןשילגנע

 טריסערעטניא סע ,עניב רעד ףיוא ןדייר ןרָאיטקַא יד ךַארּפש רעכלעוו ףיוא

 עטמירַאב ענלצנייא ןופ ןוא עּפורט רעד ןופ ןליּפש סָאד :רקיע רעד ייז

 .ךַאז רעד ןופ טייז רעשילַאקיזומ רעד טימ טּפיוהרעביא ןוא -- ןרָאיטקַא

 ."ייז סע טלעפעג -- קיזומ ןרעמונ ענייש ךס ַא טגָאמרַאפ עסעיּפ יד ביוא

 רעד ןיא קעװַא -- טלעוו רעד ןופ קעװַא שטנעמ רעד ןיוש זיא טָא ןוא

 ןייז ,ןגיוא עקירעיורט ענייז ךיז טימ ןעמונעגטימ טָאה רע .ןירַא טייקיבייא

 ןטמערופעגסיוא ןייז ,עלעכיימש ןקידלושמוא םעד ,ןעזסיוא ןקיד'תומימת

 טימ קעװַא .םענייז ןזעוו ןרָאג םעד ןוא -- עלעשטנעמ םעניילק ןעמערָא

 ןוא -- ָאד ןזָאלעגרעביא רע טָאה שינעכעדעג ןייז זיולב -- "קַאּפ ןוא קַאה,

 ןייז ןופ םעטָא םעד ןעקניידעג טעוװ'מ ,ןעקניידעג גנַאל ןעמ טעוװ סָאד

 ,שירעליּפשיוש -- ןגיובנגער ַא יו טלדורּפשעג טָאה סָאװ ,טנַאלַאט ןסיורג

 , . . טייקשי'רבח ןוא טייקכעלטניירפ ןייז ,ןצרַאה ןייז ןופ טײקמערַאװ יד ןוא

 ,לַאערטנַאמ ,1970 ,26 ינוי ,"רעלדַא רעדענעק;,
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 רוד ןייז ןופ רעגניז רעד -- רעזנוצ םוקילא

 ייס רימ ןיא ןרָאוװעג ןעגנוזעגניירַא ןענייז רעדיל ענייז .ןָא-טייהדניק

 טחוש ,הליפת-לעב רעמורפ ַא ןעוועג זיא רע שטָאכ ,ןטַאט םעד ןופ

 ס'רעזנוצ עלַא טעמכ קניידעג ךיא .ןעמַאמ רעד ןופ ייס ןוא ,דמלמ-ארמג ןוא

 ןוא ןעוועג ךָאד ןענייז םינוגינ יד תמחמ :םינוגינ יד רעמ רָאנ ןוא -- רעדיל

 יו טקנוּפ .ענייז רעדיל עטסרעמ יד ןופ המשנ רעד טימ ץרַאה סָאד ןבילבעג

 ןענייז ןדַאפלָאג םהרבא ,רעשזרַאבז לוולעוו ,רעדָארב לרעב ןופ רעדיל יד

 יד ןופ טּפיוהרעביא -- ןדיא ןדעי ןופ ןצרַאה ןיא ףיט ןרָאװעג ןקַאבעגנייא

 ןופ רעדיל יד ךיז ןבָאה ױזַא ,עּפָאריײא-חרזמ ןיא טבעלעג ןבָאה סָאװ ,ןדיא

 ַא טימ םענייא ןדעי ןופ ןורכז ןיא ףיט טברַאקעגנײרַא ךיז רעזנוצ םוקילא

 ,המשנ ןוא ץרַאה ,ליפעג ןשידיא

 רעדעי ןופ לייט רעקידנטײדַאב ַא ןענייז ןטעָאּפ-סקלָאפ ןופ ןגָארטיײב יד

 -סקלָאפ טימ ךיוא ױזַא .טלעוו רעד ןיא קלָאפ ןדעי ייב -- רוטלוק

 ,טעָאּפ-סקלָאפ רעד .רעלטסניק-סקלָאפ ערעדנַא ךָאנ ןוא סרָאטיזָאּפמָאק

 רעדָא ,דיל ַא ןיא לָאמַא ןגָאלשנַא ןעק ,רָאטיזַאּפמָאק-סקלָאפ רעד יו טקנוּפ

 ץ'תמא עסיורג ןעצ ןייק סָאװ ,עטָאנ ַאזַא ,ןָאט ַאזַא ,עיציזָאּפמָאק ַא ןיא

 ,ךיז ןעק ןעמ .ןזייווַאב טשינ סע ןענעק סרָאטיזָאּפמָאק רעדָא ןטעָאּפ

 ןשיטעַאּפ םעד עגונב טעָאּפ-סקלָאפ ןטימ ןעגניד ךס ַא רָאג ,ךיז טייטשרַאפ

 רָאטיזַאּפמָאק-סקלָאפ ןטימ ךיוא עקיבלעז סָאד :רעדיל ענייז ןופ טרעוו

 -סקלָאפ רעד ייס זַא רעבָא ,םינוגינ ענייז ןופ טרעוו ןשילַאקיזומ םעד עגונב

 ,ןעגנומיטש ,ןליפעג יד סיוא-ןקירד רָאטיזָאּפמָאק-סקלָאפ רעד ייס ןוא טעָאּפ

 זיא סָאד .ןייז טשינ לפייווצ ןייק ןעק םעד ןגעוו -- קלָאפ םעד ןופ ןרעגַאב

 ,תורוש יד-טָא ןביירש פייב ,גָאט רעקיטנייה רעד יווװ רָאלק

 ענייז ןבילבעג ןוא ןעוועג ןענייז רעדיל ס'רעזנוצ ןופ רקיע רעד ,ָאי

 ץרעזנוצ ןופ ןופרעד גנוקיטעטשַאב ַא ןעגניירב וצ ָאד יאדכ זיא'ס .םינוגינ

 :רע טביירש רעדיל ענייז ןופ םענייא ןיא ,ןיײלַא

 ,רעדיל עניימ לכיב ןיא טנעייל ריא ביוא,

 ,ןבעגעגרעביא טשינ ךייא ןעמ טָאה עידָאלעמ יד ןוא

 -- רעדירב עביל ,דליב שיפַארגָאטָאפ ַא יו סָאד זיא

 ."ןבעל טלעפ סע רָאנ ,קיטכיר סעלַא ךיז טכַאד

 ןיימ ןופ ךָאנ ןרעיוא יד ןיא רימ טגנילק רעזנוצ םוקילא ןעמָאנ רע ך
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 רעזנוצ זַא ,רעבָא ךיז טכַאד רימ ! תמא רענייר רעד עקַאט זיא סָאד ,ָאי

 ,קיטכיר רעייז עקַאט זיא סע .הלווע עסיורג ַא טימרעד ןָאטעג ךיז טָאה ןײלַא

 םינוגינ יד ןענייז רעדיל ענייז ןופ המשנ יד זַא ,טגָאזעג ָאד טָאה רע סָאװ

 ןקיטייצ ןייז ייב ןבָאה ןטסקעט יד רעבָא ,טסַאפרַאפ טָאה ןײלַא רע סָאװ

 יד ייס ,עדייב ! םינוגינ יד יו לָאר ערענעלק ןייק טשינ טליּפשעג םלוע

 יד רַאֿפ ענייא טסַאּפעג קרַאטש ךיז ןבָאה ,םינוגינ יד ייס ןוא ןטסקעט

 טיירב ןבָאה ,ערעייז םינוגינ יד ייס ,רעדיל יד ןופ ןטסקעט יד ייס .ערעדנַא

 יז ןבָאה סָאװ ,רערעהוצ רעשידיא יד ייב רעצרעה יד ןוא תוחומ יד טנפעעג

 ,םינוגינ ןוא רעטרעוו ענעגייא ערעייז יו ןעמונעגפיוא

 טלַא ןיוש זיא ךַארּפש עשידיא יד זַא ,זנוא ייב טביירש ןעמ ןוא טגָאז ןעמ

 ענייש ַא טלַא ךיוא ןיוש זיא רוטַארעטיל עשידיא יד ןוא רָאי טנזיוט ַא םורַא

 ןגָאלשעגנָא טשינ ךיז ךיא בָאה טציא זיב רעבָא ,רָאי טרעדנוה עכעלטע רָאּפ

 ןבעג ןפוא ןשירעלטסניק ,ןשירָאטסיה ַא ףיוא לָאז סָאװ ,קרעוו ןייא ןייק ףיוא

 ןטעָאּפ-סקלָאפ עקיטכיוו יד-טָא ןופ םענייא ןגעוו שטָאכ גנוצַאשּפָא ןַא זנוא

 לוולעוו ,רעדָארב לרעב :יוװ ,רעגייטש ַא -- סרָאטיזָאּפמָאק-סקלָאפ ןוא

 יכדרמ ,יקסווַאשרַאװ קרַאמ ,ןדַאפדלָאג םהרבא ,רעזנוצ םוקילא ,רעשזרַאבז

 עלופ ןייק טשינ ןענייז טרָאד-ןוא-ָאד ןעלקיטרַא-טייהנגעלעג ! קיטריבעג

 עשז-ןיוש . . .קרעוו עצנַאג ןייק טשינ ןענייז ןטנעמגַארפ ןוא ,ןעגנוצַאשּפָא

 סָאװ רָאנ ,ןטעברַא עכלעזַא רַאפ ןשטנעמ עקיסַאּפ יד זנוא ייב ָאטשינ ןענייז

 רעקיד'הנושמ ַא ,שינעשימעצ ַא ,שינעלמוטעצ ַא זנוא ייב טשרעה סע ? ןעד

 ַא ,דיל ַא ,גנולייצרעד ַא -- רקיע רעד ןעמ טניימ רוטלוק טימ זַא ,לעטשנייא

 ? הניגנ -- רעבָא ,עמַארד ַא סנטסכעה ,עלעוװָאנ ַא ,ןַאמָאר ַא ,עמעָאּפ

 . ..סָאװ ךיסייוו ? גנַאזעג

 סױרַא "ףוקיא , רעד ךיוא ןוא "סערגנַאק-רוטלוק רעשידיא , רעד טיג טָא

 טימ רעכיב ,רעביירש עשידיא ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןגעוו ןענָאקיסקעל

 ןַאקיסקעל ַא רעבָא ,סעיגָאלָאטנַא ,רעדיל ,ןעייסע ,ןעגנולייצרעד ,ןענַאמָאר
 ,סרַאטיזַאּפמַאק עשידיא ,סרעגניז עשידיא ןגעוו ,הניגנ רעשידיא רעד ןגעוו

 ייב ןעמ טלַאה םעד ןופ ! גָאט רעקיטכענ ַא -- המודכו סרעקיזומ עשידיא

 | ...טשינ זנוא

 -רעדמוא יד טגײלעגנָא קרַאטש רעייז ןוא רעייז רימ ייב זיא רעבירעד

 יכדרמ ןופ ,"קרעוו ס'רעזנוצ םוקילא ,, דנעב ייווצ יד ןופ גנוניישרעד עטרַאװ

 ןייז ףרַאד ןעמ .ןבעגעגסױרַא טָאה קרָאי וינ ןיא "ַאוויי , רעד סָאװ ,רעטכעש
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 יכדרמ זיא סע יו ,רוטלוק עשידיא רערָאג רעד ןיא רעטבילרַאפ  ַאזַא

 ענעטָארעג ַאזַא טלעוו רעקיטכיל רעד רַאפ ןעגניײרבוצסױרַא ידכ ,רעטכעש

 םעד שממ טּפַאכרַאפ סָאװ ,גנוכיירגרעד ַא -- וטפיוא ןלערוטלוק ןוא טעברַא

 | ,ץרַאה סָאד ןוא חומ

 זיא טרעדנוהרַאי ןבלַאה ַא רעכעה זַא ,ןלייצרעד וצ ָאד קירעביא זיא סע

 ןוא עטסרעלוּפָאּפ עמַאס יד ןופ ןעוועג רעזנוצ םוקילא ןעמָאנ רעד

 ןיא ןדיא ייב סרָאטיזַָאּפמָאק-סקלָאפ ןוא רעטכיד-סקלָאפ עטסטבילַאב

 .עיבַארַאסעב ,דנַאלניפ ,עינָאטסע ,עיװטַאל ,עטיל ,ןלױּפ ,דנַאלסור ןשירַאצ

 ,רעגניז-סקלָאפ ,רָאטיזָאּפמָאק-סקלָאפ ,רעטכיד-סקלָאפ ַא ןעוועג זיא רע

 ענעדישרַאפ ףיוא טָאה ןוא עמיטש ענייש ַא טַאהעג טָאה רע .דחי םג -- ןחדב

 ענייז ןעגנוזעגרָאפ ןילַא ןעגנומענרעטנוא ערעדנַא ןוא תוחמש עשידיא

 -לזמ יד טגיל ,עכַאס רעד ןיא, ,רעגייטש ַא ,רעדיל ענייז ןופ עקינייא ,רעדיל

 סיורג ןופ ןענייז ןוא קידנכַאמ-עכָאּפע ןבילבעג ןוא ןעוועג ןענייז ,"הכרב

 ןייז ןופ ןבעל ןשידיא םעד ןיא ךַאז ןייק טָאה רע .טרעוו ןשירָאטסיה-רוטלוק

 ןייא ןייק ,סַאג רעשידיא רעד ףיוא גנוגעווַאב עשידיא עיינ ענייא ןייק ,טייצ

 יו טקנוּפ .ןזָאלעגסיױא טשינ רעדיל ענייז ןיא טסעמרַאפ ןכעלטפַאשלעזעג

 עדעי ןעגנוזַאב רע טָאה ,םיא ךָאנ רעטכיד-סקלָאפ עשידיא עטסרעמ יד

 ןרעטצניפ םעד ,עילָאד עשידיא יד ,לרוג ןשידיא םעד טנייװַאב ,גנוניישרעד

 ײלרעלַא יד ,רַאצ ןרעטנוא ןבעל עשידיא ערעווש סָאד ,תולג ןשידיא

 -עסיטנַא ןדליוו םעד ,סעיצַאנימירקסיד ,ןעגנוגלָאפרַאפ ,תוריזג ערעטצניפ

 -עדנערג יד ,לפעלכַאק יד ,טײקמערָא יד ,עיצַאלימיסַא ,עיצקַאער ,םזיטימ

 ,ןלַאקירעלק יד ,םזיטַאנַאפ םעד ,םינלדתש יד ,סעקינ'תיפי-המ יד ,סרעריפ

 -סקלָאפ עשידיא יד טימ ןעגניד ךס ַא ךיז ןעק ןעמ ,טקרעמַאב ןיוש יו

 ןעק ןעמ יו טקנוּפ ,רעדיל ערעייז ןופ טרעוו ןשיטעָאּפ םעד עגונב רעטכיד

 עגונב סרָאטיזָאּפמָאק-סקלָאפ עשידיא יד טימ ןעגניד לסיב שּפיה ַא רָאג ךיז

 ןבָאה עדייב זַא רעבָא ,םינוגינ ערעייז ןופ טרעוו ןשילַאקיזומ םעד

 רעשידיא רעד ןיא רעטכיד:סקלָאפ יד ,ןרוּפש ענייפ טזָאלעגרעביא

 סָאד -- הניגנ רעשידיא רעד ןיא סרָאטיזַאּפמָאק-סקלָאפ יד ןוא ,רוטַארעטיל

 ,רעזנוצ םוקילא ,רעשזרַאבז לוולעוו ,רעדָארב לרעב ַא ןָא .ךַאז ערעכיז ַא זיא

 רעדנַאסקעלַא ,יקסנישמור ףסוי ןייק ןעוועג טשינ טלָאװ ,ןדַאפדלַאג םהרבא

 ןָא .עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא םעד ןיא ערעדנַא ךָאנ ןוא יקצענַאשלָא

 ןוא רעזלעב עסינ ,רענוָאר עלעדייז ַא יו סרָאטיזָאּפמָאק-סקלַאפ עכלעזַא
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 ַא ,רענלימ השמ ַא רעדָא ,לעגנע לאוי ןייק ןעוועג טשינ טלַאװ ,ןכיילג רעייז

 ַא ,רעפייש בקעי ַא ,ווָאיל ָאעל ַא ,ןיירק רעדנַאסקעלַא ַא ,יקספָאזָאר המלש

 ,ייז יו ערעדנַא ליפ ךָאנ ןוא ץפח רימידַאלװ ,ןַאמפלעה סקַאמ

 קרַאטש ןעוועג זיא סָאװ רעטכיד-סקלָאפ רעטשרע רעד ,רעדָארב לרעב

 ןשידיא ןטימ תוכייש ַאזַא טקנוּפ טָאה ,עּפָאריײא-חרזמ ןוא ןדיא ייב רעלוּפָאּפ

 "רעטָאפ , רעד ןעוועג זיא רע ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד טימ יוװ רעטַאעט

 םעד ןיא עטכישעג טכַאמעג ןבָאה סָאװ ,"רעגניז-רעדָארב ,, עטמירַאב יד ןופ

 -רעדָארב, עּפורג ןייז טימ ןרָאפעגמורַא זיא רעדָארב לרעב .ןבעל ןשידיא

 טָאה ןוא עניַארקוא ןוא עיצילַאג ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש רעביא "רעגניז

 ןוא ןעקנעש ,תוינסכַא ןיא ,ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענייז ןדיא ואוו ,םוטעמוא

 ענעגייא ענייז טימ רעצרעה עשידיא טיירפרעד ןוא ןעוועג חמשמ ,ןשַאלַאש

 ןעוועג ןענייז ענייז רעדיל עטסרעמ יד .םינוגינ ןוא ןטסקעט עטסַאפרַאפ

 ןופ רעמ ןעוועג ןענייז ןוא שטנעמ-סקלָאפ ןשידיא םענופ ןבעל םעד ןגעוו

 טָאה רע .רעטקַארַאכ ןשירערעלקפיוא ןַא ןופ רעדייא ןשירעטלַאהרעטנוא ןַא

 ךס ןייק טָאה רֶע רעבָא ,ןעגנובעלרעביא ןוא ןעגנוריסַאּפ ףיוא טריגַאער

 ןעיירפרעד וצ ,גנולייוורַאפ טכוזעג רע טָאה רקיע רעד .טריזילַארָאמ טשינ

 זיא רע .המשנ עשידיא יד ןקיטיגרַאפ וצ סעּפע טימ ,ץרַאה עשידיא סָאד

 .1880 רָאי ןיא ןברָאטשעג זיא ןוא ,1815 רָאי ןיא ןרָאוװעג ןרָאבעג

 -סקלָאפ רערעלוּפָאּפ רעטייוצ רעד ןעוועג זיא רעשזרַאבז לוולעוו

 ןוא רעדיל ענייז טימ טכוזעג ץלַא יו רעמ ךיוא טָאה סָאװ ,ןדיא ייב רעטכיד

 ,שידיא ןיא ץוחַא ,ןבירשעג טָאה רע .םלוע ןשידיא םעד ןלייוורַאפ וצ םינוגינ

 רעבָא ,טסַאפרַאפ ןיילַא םינוגינ עטסרעמ יד טָאה רע .שיאערבעה ןיא ךיוא

 עדמערפ ןופ םינוגינ עטגרַאבעגסיוא לסיב שּפיה ַא ךיוא םיא ייב טפערט ןעמ

 ןוא שטנעמ ןקיניזפרַאש ַא רעייז רַאפ ןטלַאהעג םיא טָאה ןעמ .,ןלַאוװק

 ןוא ,ןבעל ןזָאלגרָאז-ךעליירפ ַא וצ ןגיוצעג םיא טָאה'ס .רעגָאז-לטרעווכיילג

 ןוא טייקשירעלעטשנייא ,טייקטרימרָאפינוא ןופ ןטלַאהעג קיצניװ טָאה רע

 ןוא טייקנסיוומוא טכַאלעגסיוא קרַאטש טָאה רע ."ןַאּפש ןיא ןייג , ןופ

 ,ץנַארקנרע ןעוועג זיא ןעמָאנ רע'תמא ןייז ."סענָאבַאבַאז , ענעדישרַאפ

 זיא רעכלעוו ,רעזנוצ םוקילא ןזיווַאב ךיז טָאה ,ייווצ יד-טָא ךָאנ

 רעמ ַא -- גנַאגוצ םענעגייא ןַא טימ ,ןָאט םענעגייא ןַא טימ ןעמוקעג

 רקיע רעד זיא הנווכ ןייז .ייווצ עטשרע יד יוװ ,ןרעטיירב ליפ ןוא ןרעטסנרע

 -פיוא רעמ ַא ןופ ,ןבעל ןשידיא םעד ןיא ןעגנוריסַאּפ ןופ גנוטכולַאב ןעוועג
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 ייב טָאה גנולייוורַאפ ןינע רעד .רעטקַארַאכ ןקידנריזילַארָאמ ןוא ןשירעלק

 זיא רע .ייווצ ערעדנַא יד ייב יו לָאר ַאזַא טליּפשעג טשינ ןיוש ןץ'רעזנוצ

 יד ןופ טמיוצעג רעמ ןוא זעיגילער רעמ ,טמיטשעג-לַאנָאיצַאנ רעמ ןעוועג

 ,תילכת טכוזעג ,רקיע רעד ,רעדיל ענייז ןיא טָאה רע .ייווצ ערעדנַא

 ךרוד-ןוא:ךרוד זיא רע .ןטַאטלוזער ןוא טרעוו ןשילַארָאמ ,ןעקנַאדעג

 טָאה סע .שירעזייוו:געוו ןוא שירעזייוונַא ,רעדיל ענייז ןיא שייליכשמ

 רעד ,רעיײגרָאפ ייווצ ענייז ןֹופ טייקשיריל יד רעדָא ,טייקכייוו יד טלעפעג

 ןופ רעטסנרע ןוא רעפיט ןעוועג זיא רע רעבָא ,רעשזרַאבז לוולעוו ןופ רקיע

 רעמ ,ערעדנַא יד ןופ רערעלוּפָאּפ ןעוועג רע זיא רשפא רַאפרעד ןוא --- ייז

 ןיא, עטנָאמרעד-רעירפ יד יו ,רעדיל עכלעזַא .ערעדנַא יד יוו ןעמונעגנָא

 ןופ ןעגנַאגעג ןענייז ,"םָארָאּפ רעד , רעדָא ,"הכרב-לזמ יד טגיל ,עכַאס רעד

 -רָאי ןקירָאפ םעד ןיא זיולב טשינ ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענייז ןוא ליומ וצ ליומ

 ןעוועג ךיוא ןענייז ייז רָאנ ,ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז יז ןעוו טרעדנוה

 -- רעטעּפש ןרָאי ךס ַא טימ ןרָאװעג ןעגנוזעג ןענייז ןוא רעלוּפַאּפ קרַאטש

 ,טרעדנוהרָאי רערעזנוא ןיא ןיוש

 םוקילא ןגעוו ייסע רעטפיטרַאפ ןוא רעטכַארטעגכרוד:טוג ןייז ןיא

 דנעב ייווצ יד ןופ רבחמ רעד ,רעטכעש יכדרמ טרָאד טניירב ,רעזנוצ

 :טביירש רעכלעוו ,רעגינ .ש ןופ גוצסיוא ןַא ,"קרעוו ס'רעזנוצ םוקילא,

 יד ןופ גנוריזירַאלוּפָאּפ רעד רַאפ טָאה רעדיל ענייז טימ רעזנוצ םוקילא;

 -טלָאמעד יד ןופ םירמאמ יד יו ןָאטעגפיוא רעמ רשפא טייצ ןייז ןופ ןעיידיא

 רעקינייוו ךָאנ ןוא ןענעייל קינייוו טגעלפ עסַאמ יד סָאװ ,ןעגנוטייצ עקיד

 ,"ןייטשרַאפ

 ןסיורג רָאג ַא טנידרַאפ רעטכעש יכדרמ זַא ,טשינ עגַארפ ןייק זיא'ס

 דנעב ייווצ יד יו ,קרעו לַאטנעמונַאמ ַאזַא ןעגנײרבסױרַא רַאפ "חוכ-רשיי,

 רעטסנעש רעד זיא סָאד .רָאפ ךיז טימ ןלעטש "קרעוו ס'רעזנוצ םוקילא,

 -טסנידרַאפ ןטייווצ ַא ןלעטש טנעקעג טָאה רעביירש ןייא סָאװ טנעמונַאמ

 קלָאפ סָאד , .קלָאפ ןייז ןופ ןוא רוד ןייז ןופ רעטכיד ַא -- רעביירש ןלופ

 יד ףיוא ןגָארטעג ןײלַא רבחמ םעד ןוא טרעקוצרַאפ רעדיל ענייז טָאה

 ךיז טניפעג סָאװ ,ייסע רעקיטכערּפ ןייז ןיא רעטכעש יכדרמ טביירש ,"טנעה

 ,"ןפַאש ןייז ,טלעוו ןייז ,שטנעמ רעד -- רעזנוצ םוקילא ,, :דנַאב ןטשרע ןיא

 םעד ןיא לטיּפַאק סָאד ןבירשעגנָא טנַאסערעטניא ךיוא זיא ױזַא טקנוּפ

 םוקילא סָאװ ,"עיפַארגָאיבָאטױא ס'רעזנוצ -- ןבעל ןגייא ןיימ , דנַאב ןטייווצ
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 קיצפופ טמענרַאפ סָאװ ןוא ,ןבירשעג ןיילַא טיוט ןייז רַאפ ץרוק טָאה רעזנוצ

 -ןגיא ס'רעזנוצ ייס ןוא גנולדנַאהּפָא ס'רעטכעש יכדרמ ייס .ןטייז

 ןוא ןטעברַא עטסנרע ןופ ןרעטסומ ןענייז עיפָארגָאיבַאטױא ענעבירשעג

 .ןעגנוטסעמרַאפ

 ַא זיולב טשינ זיא םינוגינ עטסרעמ ס'רעזנוצ םוקילא ןופ לַאוװק רעד

 ןפלָאהעגסױרַא ךס ַא רָאג טָאה ץרעזנוצ ,רעשידיא .ַא ךיוא רָאנ ,רעשימייה

 טָאה וצרעד .ןזח ַא ייב ררושמ ַא ןעוועג לגניא סלַא זיא רע סָאװ ,טקַאפ רעד

 ןריובעג זיא רע סָאװ ,טקַאפ רעד ןפלָאהעגסױרַא קיניײוו טשינ ךיוא םיא

 טסואווַאב ןעוועג ןטייצ עלַא ןיא זיא סָאװ ,טָאטש ַא -- ענליוו ןיא ןרָאװעג

 ןוא רעילָאטס רעמערָא ןַא ןעוועג זיא רעטָאפ ןייז .םינזח עסיורג עריא טימ

 ןעמַאנ ןייז זיב .רָאי ףלע ןעוועג טלַא זיא םוקילא ןעוו ,ןברָאטשעג זיא רע

 -טקלָאפ סלַא ייס ,רעטכיד-סקלָאפ סלַא ייס ןעגנילק וצ ןביוהעגנָא טָאה

 -כרוד טָאה רע .ןטילעגנָא גונעג ךיז רע טָאה ,ןחדב סלַא ייס ןוא רעגניז

 טָאה רע זיב ,תורצ עדמערפ ןוא ענעגייא ,סמערַאװ ןוא סטלַאק טכַאמעג

 ןייק ןעמוקעגנָא 1889 רָאי ןיא זיא ןוא ,דנַאלסור עשירַאצ סָאד טזָאלרַאפ

 ,רעדיל ענייז ןעגניז טימ ןטָארטעגפיוא ָאד רע זיא טייצ לקיטש ַא .עקירעמַא

 םעד ןופ ןוא קרָאי-וינ ןיא יירעקורד עניילק ַא טנפעעג רע טָאה ךָאנרעד ןוא

 ,1912 ןוא ןברָאטשעג זיא רע .הסנרּפ ןגיוצעג

 ַא ןָאטעג זיולב טשינ טָאה רעטכעש יכדרמ זַא ,ןענַאטַאב ָאד ליוו ךיא

 םוקילא רָאטיזָאּפמָאק-סקלָאפ ןוא רעטכיד-סקלָאפ םעד "תמא לש דסח,

 רוטלוק רעשידיא רערָאג רעד גָארטיײב ַא ןבעגעג ךיוא טָאה רַאנ ,רעזנוצ

 םוקילא ןופ םינוגינ יד ןוא ןטסקעט יד ןּפיז טשינ לָאז ןעמ לפיוו ,ללכב

 יו רעמ רשפא ןוא -- סעּפע ייז ןופ ןענעק לָאמעלַא ןעמ טעוו ,זרעזנוצ

 יָאּפמָאק רעשידיא רעד ייס ,רעטכיד רעשידיא רעד ייס .ןּפיזסױרַא -- סעּפע

 וצ ןגערנָא םיא לָאז סָאװ ,ץ'רעזנוצ ייב סעּפע ןעניפעג קידנעטש טעוװ רָאטיז

 םעד ןוא ,דיל רעדָא עמעָאּפ עשירָאטסיה ַא רעטכיד םעד -- ןביירש

 רעטייווצ ַא רעדָא ַאזַא ןיא עיציזָאּפמָאק עכעלמיטסקלָאפ ַא רָאטיזָאּפמָאק

 ,םרָאפ

 ץרעזנוצ טימ ןעגניד ךס ַא רָאג ,טקרעמַאב רעירפ ןיוש יו ,ךיז ןעק ןעמ

 ןופ טרעוו ןשילַאקזומ רעדָא ,רעדיל ענייז ןופ טרעוו ןשיטעָאּפ םעד עגונב

 ןיא טרָא ןייז ,טרעוו ןשירָאטסיה-רוטלוק ןייז ןגעוו טשינ רעבָא ,םינוגינ ענייז

 טעװ סָאד .םענייז גנַאלקּפָא םעד ןוא םענרַאפ ןייז -- ןבעל ןשידיא םעד
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 עשידיא ,קיזומ עשידיא ,רוטלוק עשידיא ַא ןייז טעוו סע יוװ גנַאל ױזַא ןביילב

 .גנַאזעג שידיא ןסיוא ךיא ןיב ןטצעל ןטימ -- הניגנ

 .י .ג ,1967 ,רעטניוו ,"ןעגנולמַאז

 קמע רעד
 ןוויטָאמ עזייר

 עלַא ןיא ריצַאּפש ַא ןכַאמ וצ ךָאנרעד טקנעדעג ךיא בָאה ןענַאד ןופ

 דורח-ןיע ךיא בָאה ןבילקעגסיוא .קמע ןיא ןגיל סָאװ ,תוצובק

 ,עקירעמַא ןופ טניירפ ַא םעניימ טרָאד טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,רַאפרעד

 ךיז טָאה טייקליטש עטרַאצ ַא .ןיוש לקנוט בלַאה ןעוועג זיא סע

 סָאװ ,קמע םענופ רעדלעפ עקיטכַאנרַאפ יד רעביא ןטײרּפש ןיא ןטלַאהעג

 ,ךס ַא גנומיטש טימ טפול יד טליפעגנָא טָאה

 ןטײרּפש ןיא ןטלַאהעג ךיז רָאנ טשינ טָאה טכַאנרַאפ ןופ טייקליטש יד

 ןופ ןגייווצ יד ףיוא ןעגנַאהעג ךיוא זיא רָאנ ,ןײלַא רעדלעפ יד רעביא זיולב

 עקיטייצ יד ןופ ּפעק יד ףיוא טרַאּפשעגנָא ךיז ךיוא טָאה ןוא רעמיוב יד

 ,טינש ןרַאפ ןיוש ףייר ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןעגנַאז

 -רַאפ רעיולב ַא טָאה ,רעטנורַא גרעב-עובלג ענמוס יד ןופ ךיוה

 ,רעיילש םענעלוט םעניד ַא ןיא טליהעגנייא ,טבעוועג ךיז םולח רעקיטכַאנ

 עקיד'תודוס ...טפַאשקנעב רעכעלדנעמוא ןַא ןיא ןעגנַאגרַאפ ךיז זיא סָאװ

 רעד ןיא ןביוא ןגָארטעג ךיז ןבָאה ,ךעלעטניוו ענעדייז עליטש ןופ ןשיור

 ןופ ןזָארג עפיט יד ןשיווצ ךיז ןרָאלרַאפ ןוא טעמוא ןקיטכַאנרַאפ טימ ןטפול

 וצ ןקירדוצ ןּפיל עטנפעעצ עריא טימ ייז טגעלפ סָאװ ,דרע רעקיאיוט רעד

 ...ןעקנירטרַאפ ןוא ךיז

 -סַאטנַאפ ןייז ףיוא טליּפשעגסיױא ךוטסַאּפ רעשידיא ַא טָאה טייוו ץעגרע

 רענעט עשילַאטנעירָא יד .ןוויטָאמ עשיבַארַא ענעדישרַאפ "עדוד , רעשיט

 -נייא טייהרעליטש םיא ןבָאה ןוא קמע ןצנַאג ןרעביא ןעגנַאגעצ ךיז ןענייז

 ...ןפָאלשוצנייא ןביהעגנָא טָאה רע זיב ,טגיוועג

 -עגַאב וצ ךימ רעטשרע רעד ןעוועג זיא ,עקירעמַא ןופ טניירפ ןיימ

 .דורח:ןיע ןיא טכַאנרַאפ ןעמוקעגנָא ךיא ןיב ,הפיח ןופ ןַאב רעד סי 4
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 ןיא טריפעגניירַא ךימ ךָאנרעד טָאה רע ."םכילע םולש , ןבעגוצּפָא ןוא ןענעג

 טרָאד ןדעי טימ ןוא טלמַאזרַאפ ןעוועג ןענייז עלַא ואוו ,"רעמיצ-סע , ןסיורג

 ַא רַאפ סָאװ ןיא ,גנושַארעביא סיורג ַא רימ רַאפ ןעוועג זיא סע .טנַאקַאב

 טרעהעג בָאה ךיא םורָאװ .ןפָארטעג ןעמעלַא בָאה ךיא גנומיטש רעטוג

 -רַאפ ױזַא ןשטנעמ יד טָאה הצובק רעד ןיא ןבעל ערעווש סָאד זַא ,ןלייצרעד

 ...ןָאט ךַאל ַא ייז ןעמ טרעה ןטלעז זַא ,טעוװעטרַאה

 זיא ,ןרָאוװעג ריואוועג רעטעּפש ןיב ךיא סָאװ םעד ןופ זַא ,תמא זיא סע

 טשינ רימ טכוד ןעק ,תוצובק יד ןיא זיא סָאװ רעד יוװ ,ןבעל רערעווש ןייק

 םיצולח ערעזנוא ןופ עטסרעמ יד זַא ,ןעניז ןיא ןבָאה רעבָא ףרַאד'מ .ןייז

 ןיא ןוא ,ןדיא טגלָאפרַאפ ןעמ ואוו ,רעדנעל עכעלנע ןוא ןליוּפ ןופ ןעמוק

 רעד ןיא ןבעל סָאד זיא ,טרָאד טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ םעד טימ ךיילגרַאפ

 לָאמ ךס ַא טרעהעג סָאד בָאה ךיא !ןדע ןג ַא יז רַאפ שממ הצובק

 ,ן'רזח'רעביא

 ,הצובק ַא ןיא טלָאװ ךיא זַא ,ךייא רַאפ הדותמו הדומ ןפָא ָאד ךיז ןיב ךיא

 ךָאד ןוא .ןבעל טנעקעג טשינ לָאמנייק ,ןעגנוגנידַאב ערעווש עקיטציא יד ייב

 רעייז ןיא טכָאקרַאפ ױזַא ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ עקיזָאד יד אנקמ ךיא ןיב

 וצ שממ זיא סע .ןטייקירעוװװש עקיטרָאד יד םיוק ןליפ ייז זַא ,ןביולג

 רעיהעגמוא רעיז ןוא ,טײקנטלַאהעגסױא רעיײז ןרעדנואווַאב

 ,לַאעדיא ןשיטסילַאיצַאס רעייז רַאפ ןוא דנַאל ןרַאפ טייקיליװרעפָא

 טשינ קמע ןייק ןצנַאגניא רָאג רשפא רעטציא רימ ןטלָאװ ,ייז טשינ ןעוו

 סיואכרוד זיא ,ןּפמוז יד ןענעקירטוצסיוא ןופ טעברַא ערעווש יד .טַאהעג

 רעד ייב ןלַאפעג ןענייז סנבעל עגנוי גונעג .ייז ןופ ןרָאוװעג ןַאטעגּפָא

 יד טימ יא ףמַאק ַא ןריפ טפרַאדעג ןבָאה ייז .טעברַא רעכעלרעפעג רעקיזַאד

 יילרע'לכ ןטײרּפשרַאפ ןגעלפ סָאװ ,ןליצַאב עכעלרעפעג יד טימ יא רעבַארַא

 ,דנַאל ןרעביא ןטייהקנַארק

 יו ןטייוו ןופ סיוא טעז ןוא רעקידנעילב ַא קמע רעד ךיז טײרּפש טציא

 ןופ ץענ ַא .ןטכורפ ןוא תואובת יילרע'לכ טרָאד ןסקַאװ סע .שוילּפ רענירג ַא

 ןרעביא טײרּפשעגסיױא ןגיל ,עבג ,אפלא-תיב ,ףסוי-לת ,דורח:-ןיע ,תוצובק

 טלדנַאװרַאפ ,ןּפמוז עט'שלח'רַאפ עקנַארק ןופ גניר ַא ןופ זיא סָאװ ,קמע

 ! דנַאל ןיא רעצעלּפ עטסרַאבטכורפ יד ןופ םענייא ןיא ןרָאוװעג

 ַא ףיוא טזָאלעגסױרַא ךיז ךיא ןוא טניירפ ןיימ טָאה טכַאנרעדפיוא טעּפש

 ןיא לואש טָאה גרעב עקיזָאד יד ףיוא .גרעב-עובלג יד ןופ סנסופוצ ריצַאּפש
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 ןלַאפעג זיא ןוא טפמעקעגסיוא טכַאלש ןטצעל ןייז םיתשילּפ יד טימ ףמַאק

 ...דרעוװש םענעגייא ןייז ךרוד טיוט

 .טכַאנ ענייש עכעלרעדנואוו עכעלנייוועגרעסיוא ןַא ןעוועג זיא סע

 ױזַא ,ןכַאמ "עגושמ ,, ןשטנעמ ַא ןעק סָאװ ,טכענ לארשי ץרא ענעי ןופ ענייא

 םי םענרעבליז ַא ןיא טגיוועג ךיז טָאה קמע רעצנַאג רעד .ןעוועג זיא ןייש

 ןסָאגעג קידעפש טָאה הנבל יד סָאװ ,סעילַאװכ ענעדייז עכעליולב ןופ

 ַא ןוא יולב ןוא רעטיול ױזַא ןעזעגסיוא טָאה למיה רעד ! סערבעצ עצנַאג

 ןעז וצ טייקנטלעז ַא ןעוועג זיא סָאװ ,ױזַא טײרּפשעג ךיז טָאה טייקיטכיל

 ! סנױזַא רָאג

 טימ טָאה ןוא ןטלַאהנייא ךיז טנעקעג טשינ ןיוש רעמ טָאה טניירפ ןיימ

 רעכַאוװש ץנַאג ַא ןעוועג זיא רע שטָאכ ,לוק ןייז .ןעגנוזעצ ךיז ךיוה לָאמַא

 רעד ןופ טייקרָאלק רעד ןיא ןייש רעייז רעבָא ןעגנולקעגּפָא טָאה ,רעגניז

 -רעד ןוא -- גרעב יד וצ לָאט ןופ ףייר ַא יו טעשטַאקעג ךיז טָאה ןוא טכַאנ

 .ןעמוקעג ןגעקטנַא זנוא ןעמ זיא ,תוצובק ערעדנַא יד ןופ .קירוצ רעדיוו ךָאנ

 ןוא ,תבש ןעוועג זיא ןגרָאמ לייוו ,ןפָאלש ןייג וצ טלייאעג טשינ ךיז טָאה'מ

 ךיז רימ טימ לענש טָאה'מ .ןעמ טור תוצובק עלַא ןיא ןעוו גָאט רעד זיא תבש

 טזָאלעגקעװַא ךיז טשרע סיינ ַא רעביא ךָאנרעד טָאה'מ ןוא טנעקַאב

 ,ןריצַאּפש

 ןיאב ןבָאה הרבח .טכַאנ עצנַאג ַא טעמכ ןטלַאהעגנָא טָאה ריצַאּפש רעד

 ,ןצנַאט ןוא ןעגניז ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה'מ ,ןפָאלש ןייג טזָאלעג טשינ ןפוא

 ןגיל עכלעוו ,ןעגנורעטש ןוא ןטייקירעווש עלַא יד ןוא טייצ רעד סיעכהל

 ,דנַאלמײה רעשידיא רעד ןופ יובפיוא םעד ןופ געוו ןיא

 רעד ןופ ןובשח ןפיוא טכַאמעג קיטסול ךיז קידיהשקישינ ץנַאג טָאה'מ

 רעד ןיא ייז ןכַאמ ןוא רעבַארַא יד וצ ךיז טלד'נח סָאװ ,גנוריגער רעשילגנע

 ...ןעגנוגָאזוצ ןוא ןסימָארּפמָאק יילרע'לכ ליטש

 ,עשרַאװ ןיא ןטסידנוב יד ןופ ט'קזוח'עגּפָא ךס ַא רָאג ןעמ טָאה ךיוא

 רָאג ןוא ,םוטנדיא ןשילוּפ םעד ןריפ ייז זַא ,סיוא ץלַא ךָאנ ייז ךיז טכוד סָאװ

 ...ןלױּפ ןופ טַאירַאטעלַארּפ ןשידיא םעד סרעדנוזַאב

 רעד .גָאט ףיוא ןעירַאש וצ ןביוהעגנָא טָאה סע .ןפָאלעג ךיז זיא טייצ יד

 עלַא ןעגנַאגעג זיא'מ ןוא דימ טליפרעד ךיז לָאמַא טימ טָאה םלוע רעצנַאג

 עצרוק ַא טריצַאּפשעגמורַא ךָאנ ןבָאה ךיא ןוא טניירפ ןיימ .ןפָאלש

 ,ןפָאלש ןעגנַאגעג ךיוא רימ ןענייז רעטעּפש רעבָא .עקנעלייוו
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 רעייז סיורג יו ,ןזייוו טריפעג רימ טניירפ ןיימ טָאה ,ירפ רעד ןיא

 טָאה רע .דרעפ ןוא רעניה ליפיוו ,ןגָאמרַאפ ייז יק ליפיוו ,זיא טפַאשטריוװ

 ,ןגָאמרַאפ ייז ןטרָאג-ןייוו ןלופטכַארּפ ַא רַאפ סָאװ ,ןזייוו טריפעג ךיוא רימ

 יו ןוא ךיז ןעניפעג ןצנַארַאמ יד טימ סענַאנַאב יד ואוו ןוא רעמיוב ליפיוו

 ןעמענרַאפ עדייב סָאװ זיא חטש רעד סיורג

 ,ןכַאז עלַא יד טָא ןיא "ץעּפס , ַא רַאפ ןטלַאהעג ךיז טָאה טניירפ ןיימ

 -ּפָא ךיז רע טָאה לעיצעּפס .טעברַאעג םעד ייב רדסכ טָאה רע תמחמ

 זיב ,ןטרָאגנייוו םעניא טבילרַאפ ןעוועג זיא רע .ןטרָאגנייוװ ןפיוא טלעטשעג

 רֶע ןעוו ,עטרעשַאב ןייז ןופ רעטבילעג ַא טדער ױזַא ....ןרעיוא יד רעבירַא

 ! ביל קרַאטש יז טָאה

 ןרָאװעג ןיוש ןײלַא ךיא ןיב ,ןטרעטסײגַאב ַאזַא םיא קידנעעז

 טסייוו וד ןעוו טרעטסײגַאב ןרעוו טשינ סע ןעמ ןעק יו ןוא .טרעטסײגַאב

 רעטייוו ַא יו רעמ טשינ ןעוועג גנידצלַא סָאד זיא קירוצ גנַאל טשינ זיב זַא

 רעד טשינ ןעוו ,ןליופ ןעוועג ךיוא טציא ךָאנ טלָאװ קמע רעד ? םולח

 ,טרָאד טלעטשעגקעוװוַא ןבעל רעייז ןבָאה סָאוװ ,םיצולח יד ןופ חכ רעקרַאטש

 ,םזינויצ ןופ עטכישעג רעד ןיא לטיּפַאק רעטסנעש רעד זיא קמע רעד

 יד .ןרעוו ןבירשרַאפ לטיּפַאק רעקיזָאד רעד טָא ףרַאד תויתוא ערעדלָאג טימ

 רעדנעל יד ןיא ןבָאה סָאװ ,ךעלדיימ ןוא םירוחב ערעזנוא ןופ טייקשיאָארעה

 טשינ לָאמנייק רעסַאװ עטלַאק ןיא טנַאה ןייק ןעמוקעג ןענייז יז ןענַאװ ןופ

 טלעטשעגפיוא ןייזטסואווַאב ןלַאנָאיצַאנ רעייז קנַאד ַא ןבָאה ,ןָאטעגנײרַא

 רעד רָאג ןופ טנגוי רעשידיא רעד ןופ ןבעל ןיא טנעמונָאמ ןטסנעש םעד

 !קמע םעד טבעלעגפיוא קירוצ ןבָאה ייז סָאװ םעד טימ ,טלעוו

 ! םיצולח ערעזנוא ,טשטנעבעג טייז

 .סעלעשזדנַא-סָאל ,1926 ,1 יאמ ,"גנוטייצ-סקלָאפ,
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 ןעמָאנ-טלעוו ַא -- שטיווַאר ךלמ

 ,ןביירש ןייז יו

 ןביירש ןייז ;סיוארָאפ ןעגנַאגעג םוטעמוא םיא זיא ןעמָאנ רעד

 ןַא ,רעטכיד ַא ןעוועג זיא רע .ןגָאינָא טנָאקעג טשינ לָאמנייק םיא טָאה

 ַא ןוא טסינָאטעילעפ ַא ,רעדנזייר ַא ,רעביירש-ןרָאומעמ ַא ,טסיאייסע

 .עקידנסעומש ,עשיפָאזָאליפ-בלַאה ,ןעלקיטרַא םתס ןופ רעביירש

 ןיא סָאד .עשרַאװ ןיא טנגעגַאב ץשטיוַאר ךיא בָאה לָאמ עטשרע סָאד

 .טלעוו רעד רעביא רָאּפסױרַא רעטשרע ןיימ ,1928 ןיא ,טייצ-רעמוז ןעוועג

 סָאװ ץוח ַא .ןעמָאנ סע'שטיוַאר טימ ןעגנולקעג טלָאמעד טָאה עשרַאװ ץנַאג

 רע זיא ,ןטיבעג ענעדישרַאפ ףיוא רעביירש רעוויטקודָארּפ ַא ןעוועג זיא רע

 ךיז טָאה סָאװ ,ןײארַאפ-טַארעטיל ןשידיא ןופ רַאטערקעס רעד ןעוועג

 ןלױּפ ץנַאג ןיא רבד-םש ַא -- 123 עקצַאמָאלט ףיוא ןענופעג

 ךיוא זיא רע רעבָא ,טעָאּפ ַא ןעוועג ץלַא ןופ רעמ זיא שטיוַאר ךלמ

 יד טימ ןעמַאזוצ טָאה ןוא ,רעלעטשפיונוצ-ןפורג ַא ,רָאטַאזינַאגרַא ןַא ןעוועג

 ןבעגעגסױרַא גרעבנירג יבצ-ירוא ןוא שיקרַאמ ץרּפ ןטעָאּפ עטמירַאב ייווצ

 ןוא עשרַאװ ןיא ןטלעוו טרעקעג טָאה סָאװ ,"ערטסַאילַאכ , יד לַאנרושז םעד

 טָאה'מ ,טעװענַאשעג טשינ םענייק לַאנרושז םעד ןיא טָאה'מ .ןליוּפ ץנַאג ןיא

 ;ןטנַאלַאט עטנעקרענָא רעדָא ,רעטלע רַאפ טַאהעג ץרא-ךרד קיניײװ טרָאד

 ּפָאק ןטימ רוטַארעטיל עשידיא יד ןרעקרעביא ןעמוקעג זיא לַאנרושז רעד |

 עשידיא רעדנַא ןַא ,טלעוו עשירַארעטיל רעדנַא ןַא ןייז ןקתמ ;ּפָארַא

 ...המודכו עיזעָאּפ ןביירש ןופ ןפוא טרָאס רעדנַא ןַא ,רוטַארעטיל

 ךלמ ןענַאטשעג זיא למוט םעד טָא ןופ ןטימ ןיא .טלמוטעג ךיז טָאה

 גרעבנירג יבצ-ירוא ןוא שיקרַאמ ץרּפ ןענייז ןטעַאּפ ךייש זיא סָאוװ .שטיװַאר

 טָאה קורדנייא רעד רעבָא ,ן'שטיוַאר ךלמ ןופ ןטנַאלַאט ערעסערג ןעוועג

 ."ערטסַאילַאכ , רעד ןופ "ּפָאק , רעד זיא ,שטיװַאר ,רע זַא ןעמוקַאב ךיז

 ןַא טכַאמעג רענעייל לייט ַא ףיוא ןבָאה "רעדיל עטעקַאנ, ס'עשטיווַאר

 טיירב רעד ןיא יא ןבירשעג טָאה רע .ןעמעלַא ףיוא טשינ רעבָא ,קורדנייא

 - .טשינ סָאװ ןוא ,סעיצַארַאלקעד ,סעיצַאמַאלקָארּפ יו ,גנעל רעד ןיא יא ןוא

 רעד רעבָא ,רעדיל ענייז ןיא ?שיפָאזָאליפ , ,קידוװעדערַאב ןעוועג זיא רע

 ,גנוקריוו ַא טַאהעג טָאה ןוא ןענַאטשעגייב םיא זיא שטיוװַאר ךלמ ןעמָאנ

 טמירַאב רעמ ךס ַא -- ןעמָאנ רעטמירַאב ַא ןעוועג זיא שטיווַאר ךל 4
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 -ַאדװעסּפ טימ לופ ,ןענַאטעילעפ ןוא ןעייסע ענייז טימ ךיוא ױזַא

 ,ןעמונעגסיוא רענעייל לייט ַא ייב ןבָאה ייז ךיוא רעבָא ,דייר עשיפָאזָאליפ
 סע .רעדנעלסיוא ןַא יו ןוא רעשיטָאטשסיױורג ַא יו ןבירשעג טָאה רע לייוו

 ,ליטס רעניוו רעד טּפעלשעגכָאנ םיא ךיז טָאה

 :ןענופעג ךיז ןבָאה רעכיב ענעבעגעגסױרַא סע'שטיוװַאר ןשיווצ
 רעשיטעַאּפ -- עזָאניּפש , ,"רעדיל עניימ ןופ ןרעק רעד, ,"רעדיל עטעקַאנ;

 -עזייר ,"רימ וצ ןדייר ןשטנעמ , ,(דנעב ייווצ) "ןָאקיסקעל ןיימ , ,"וואורּפ

 ןשירַארעטיל ַא טניפעג ריא רָאנ ואוו .ערעדנַא ךָאנ ןוא ןעגנוביײרשַאב
 .ןעמָאנ סע'שטיוַאר ףיוא ןגָאלשנָא ךיז ריא טעוו ,עיגָאלָאטנַא ןַא ,לַאנרושז

 עקיצנייא ןייק ןוא ,טזָאלעגכרוד טשינ לַאנרושז ןייא ןייק טָאה רע

 ,טזָאלעגסיוא טשינ עיגָאלָאטנַא

 ןבירשעג לָאמַא טָאה רע .ןעגנובײרשַאב עזייר ענייז ָאד קידנענַאמרעד
 עשידיא עקידנזײרמורַא עטסרעמ ייווצ יד ןענייז ןייבשריה ץרּפ ןוא רע זַא
 בָאה ךיא ןעוו .תמא רעצנַאג רעד טשינ רעבָא ,תמא עקַאט זיא סָאד .רעביירש
 טימ זיא סָאװ ןוא :טנַאװ רעד וצ טלעטשעגוצ ָאקיסקעמ ןיא לָאמנייא םיא

 ,גרעבדלָאג .צ .ב טימ זיא סָאװ ןוא ? שטיװַאר עינַאּפ ,סעקשָאש םייח .רד
 בָאה ,שטיוַאר ,לָאמ לפיוו ? ינדרי יכדרמ טימ ,טייז ַא ןָא טייקנדיײשַאב ,ןוא
 רע טָאה ? דנַאל םענעי ןיא טָא ,דנַאל םעד ןיא טָא ןפָארטעג ךייא ךיא
 ךס ַא טגָאמרַאפ טָאה רע .ןעלכיימש טנעקעג טָאה שטיוװַאר ןוא .טלכיימשעג
 ץטייווצ ַא ןרָאװעג טייצ רעד טימ םיא ייב זיא סָאװ ,עזָאּפ ענעמונעגנָא
 ,רוטַאנ

 םוטעמוא ןוא רדסכ טָאה רֶע .אלמ-הפב ןעוועג רע זיא רעביירש ַא
 ןביירש .טזָאלעגסױרַא טשינ טנַאה ןופ ןעּפ יד לָאמנייק טָאה רע ,ןבירשעג

 ,םעטָא ןייז ,ןבעל סע'שטיוװַאר ןעוועג זיא

 ןייז טימ ןעמוקעג שטיווַאר זיא לַאערטנַָאמ ןיא טרעצנָאק ןטשרע ןיימ וצ
 ןגרָאמ ףיוא .טקנַאדעג קרַאטש רַאפרעד םיא בָאה ךיא ןוא ,לחר יורפ
 טשינ זיא רע ;לעטָאה לַאיָאר טנוַאמ ןיא ןעז ןעמוקעג ךימ רע זיא ירפרעדניא
 רעביא , דיל ןייז טשינ ךיא גניז סָאװרַאפ :תונעט טימ רַאנ ןײלַא ןעמוקעג
 ביל טשינ בָאה ךיא זַא ,טרעפטנעעג םיא ךיא בָאה ? ןזרעפ עלַא "ןע'מי ביז
 סייוו ךיא ,ןײלַא טָאג ןופ ןבירשעג ןייז ייז ןגעמ -- רעדיל עגנַאל וצ ןייק
 קרַאטש טָאה רע רעבָא ,טלעטשעגנדירפוצ םיא טָאה רעפטנע ןיימ ביוא טשינ
 ןייז וצ ןעגנוזעג ךיוא דיל עקיבלעז יד ךיא בָאה ,בגא .קיזומ ןיימ טביולעג
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 רע .קרָאי וינ ןייק ןעמוקעג לָאמ עטשרע סָאד זיא רע ןעוו ,"םינּפ תלבק,

 ףליה רעד טימ ךיוא רָאנ ,"םינּפ תלבק, ןייז ףיוא טדערעג זיולב טשינ טָאה

 ,עקירפַא-םורד ןיא סעזייר ענייז ןופ רעדליב ןזיוועג רָאטקעשזָארּפ ַא ןופ

 .עקירעמַא-םורד ןוא עילַארטסיױא

 ַא טימ ןעוועג זיא ץשטיװַאר טנגעגַאב בָאה ךיא סָאװ לָאמ עטצעל סָאד

 ענייז ןופ לכיימש רעד ןוא דימ ןעזעגסיוא טָאה רע .קירוצ בלַאה ַא ןוא רָאי

 ,סרעייז ןָאטעג ןבָאה ןרָאי יד .רעבלעז רעד ןעוועג טשינ ןיוש זיא ןּפיל

 ,ןברַאטשעג זיא רעביירש רעשידיא רעוויטקודָארּפ ַאזַא סָאװ ,דָאש ַא זיא

 ןייק רַאפ טשינ רעבָא ,רעטלע ענייפ ַא עקַאט זיא רָאי גיצכַא ןוא יירד

 ...רעביירש ןוויטקודָארּפ

 1976 ,2 ,ּפעס ,"טייהיירפ ןגרָאמ,

 הפיח

 ןוויטָאמ-עזייר

 גנַאל טשינ זיא ןוז יד .ירפ רָאג ןעוועג ךָאנ זיא ,הפיח וצ ןרעטנענ

 טָאה ןוא עטמַאלפעצ ַא "רעגעל-טכַאנ, ריא ןופ סיױרַא טשרע ןעוועג

 טגיוועג ךיז טָאה סָאװ ,םי םעד טמערַאװעגנָא ןלַארטש ענעדלָאג עריא טימ

 | ,ךעלייל ַא יו ןביוהעג ךיז ןוא ןביוא ןופ

 ןייז טימ ןזייווַאב וצ ךיז רעטשרע רעד ןעוועג זיא גרַאב למרכ רעד

 רעד ףיוא סופ ַא טלעטשעג בָאה ךיא ןענַאװ זיב .ןקור ןפרַאש ןוא טייקידנור

 ,טייצ עגנַאל ַא ןעמונעג טָאה ,שינעקורט

 ַא ןייגכרוד טשרעוצ טזומ ריא .ןייז טשינ רעבָא סע ןעק שרעדנַא

 ןוא ןכַאז ערעייא ןּפַאטַאב וצ ןָא ןעמ טבייה ךָאנרעד ,עיזיווער-ןטרָאּפסַאּפ

 ,השבי רעד ףיוא ךיז טעז ריא ןענַאוװ זיב טייצ טמענ סע

 ןופ ןלַאּפַאב ךימ ןבָאה סָאװ ,רעבַארַא יד ןופ תולוק עקידנעמונַאב יד

 זייב קרַאטש ךימ ןבָאה ,טנעה יד ןופ ןכַאז יד רימ ייב ןסירעג ןוא ןטייז עלַא

 ןגָארטרַאפ טנעקעג טשינ בָאה ךיא :ךיז ןופ ןבירטעג ייז בָאה ךיא .טכַאמעג

 .ןעיירשעג עדליוו ערעייז ןוא ןעמערַאיל רעייז
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 יד ןופ תולוק עקידנעמונַאב יד ןופ טיײרפַאב ךימ בָאה ךיא רָאנ יו רעבָא

 ךיז זייוכעלסיב ךיא בָאה ,טרָאּפ םענופ ךיז טרעטייוורעד ןוא רעבַארַא

 טרַאוװעג טרָאד טָאה ,ןיירַא לעטָאה ןיא ןעמוקעג ןיב ךיא זַא ןוא טקיאורַאב

 טריפעג ךָאנרעד ךימ טָאה סָאװ ,טניירפ רעטנעָאנ ַא רעניימ רימ ףיוא ןיוש

 ,טָאטש יד ןזייוו

 רעד ,רוטַאנ יד .טָאטש עקיטכערּפ ַא :הפיח ןופ קורדנייא רעטשרע רעד

 ,גיוא סָאד טּפַאכרַאפ סָאװ ,ַאזַא סיואכרוד זיא גנובעגמוא עצנַאג יד ,טַאמילק

 ןלופטכַארּפ ןשירָאטסיה םעד ןביוא ךיוה טייז ןייא ןופ טרָאד טָאה ריא

 רעשידיא רעקיטכיל ,רענייש ַא טיובעגפיוא ךיז טָאה סע ואוו ,גרַאב למרכ

 טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ;"למרכה-רדה, ןעמַאנ םעד טגָארט ןוא בושי

 ,םי רעשידנעלטימ רעיולב רענעפָא רעד ףיט טרָאד טגָאלש ןטנוא ּפָארַא

 ןשַאוװ וצ ףיוא :גערב םוצ סעילַאוװכ ערעביוז ענייז טכַאנ ןוא גָאט טקיש סָאװ

 למרכ םענופ סנסופוצ טעבעגסיוא טגיל סָאװ ,לטעטשרַאפ עשידיא עיינ סָאד

 סָאד טסייה ױזַא ! סעילַאוװכ יד ןופ רעטכָאט יד -- "םילג-תב, םי דנַאר םייב

 טלַאה עכלעוו ,הפיח רעיינ רעד ןופ לייט ַא זיא ןוא לטעטשרַאפ עקיטכערּפ

 .ןעיובפיוא ןיא טציא טשרע ךיז

 ןוא ןסַאג עריא טימ טָאטש יד ףיוא ךיז טביוה סױרַא םי םענופ ךיוה

 ןופ סָאװ ,למרכ םענופ ןקור םוצ ןביוא ףױרַא טעה זיב ךיז טיצ ןוא רעביטש

 סָאװ ,קמע ןלופטכַארּפ םענופ ןטנוא ןלָאט ענירג יד רָאלק ןעמ טעז טרָאד

 ;דנַאל םענופ חטש ןסיורג ַא ןעמענרַאפ ןוא ענירג רעכיּפעט יו ךיז ןטײרּפש

 טלַאפ ןוא טרָאד ןטנוא הפיח ייב ךיז טלגנעלש סָאװ "ןושיק , ךייט רעד ןוא
 ,ןײרַא םי ןיא ךיילג

 רעדָא ,למרכה-רדה םענופ ןסַאג ערעביוז יד רעביא טריצַאּפש ריא זַא

 -רוטַאנ רעד ןופ גונעג ן'שודיזחיּפָא טשינ ךיז רָאג ריא טנעק ,םילג-תב ןופ

 עקיטכערּפ יד ןוא הפיח םורַא טלגניר סָאװ ,טייקנייש-רוטַאנ ןוא טייקכייר

 ,טיובעגפיוא טרָאד ןבָאה ןדיא סָאװ ,םינינב

 -סיוא לענש ױזַא סע ךיז ןדיא ןבָאה ואוו :ךיז ריא טרעדנואוו טפָא רַאג

 ןעמולב טימ ךעלדנטרעג יד ןוא ? רעזייה ענייש עכלעזַא ןעיוב וצ טנרעלעג

 ! בוטש רעדעי ייב

 יז ןעוו ,טשרע טנרעלעגסיוא ךיז ןדיא ןבָאה ץלַא סָאד זַא סיוא טעז סע

 יז ואוו רעדנעל יד ןיא םורָאװ ,לארשי:ץרא ןיא ןעמוקעגרעבכירַא ןענייז

 ןצנַאלפ טימ ןבעגעגּפָא טשינ לָאמנייק ךיז ייז ןבָאה ,טניואוועג רעירפ ןבָאה
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 ןעוועג קידנעטש זיא ,דיא רעכעלטינשכרוד רעד .ןכַאז עכעלנע ןוא ןעמולב

 ךיז טַאהעג טשינ טייצ ןייק לָאמנייק טָאה ןוא הסנרּפ ןכוז ןיא ןָאטרַאפ

 ןטײקשירַאנ, עכלעזַא טימ ןבעגוצּפָא

 רעד וצ ןגױצַאב ךיז תולג ןיא ןדיא בור סָאד ןבָאה ןעד שרעדנַא יו

 ? רוטַאנ רענייש

 טיובעגפיוא קירוצ גנַאל טשינ טרָאד טשרע זיא סָאװ טרָאּפ רעד

 ךיז הפיח טָאה ןַאד טניז .קילג רעטסערג רעד הפיח רַאפ זיא ,ןרָאוװעג

 ,ליפיוזַא לָאמ יירד טשינ רעיש ףיוא טרעסערגרַאפ

 ןופ לייט ןכעלטפעשעג םעד ןריצַאּפשכרוד טלָאז ריא זַא גונעג זיא סע

 ,ןרָאטנַאק רעקילדנעצ ףיוא ןגָאלשנָא טרָאד ךיז טעוװ גיוא רעייא ןוא הפיח

 עסיורג ,ןטפַאשרעּפרעק-טרָאּפסנַארט ענעדישרַאפ ,ןטפַאשלעזעג-ףיש

 עשידנעלסיוא ענעדישרַאפ ןטערטרַאפ סָאװ ,סעסיפָא ,רעזייה-ערַאוװ

 ןטפעשעג עיינ רעקילדנעצ ,לדנַאה רעקיזיר ַא ןָא טרָאד טייג סע .סעמריפ

 ,ןסָאלשעג טרָאד ןרעוו

 רעד :יװ ,דנַאל םענופ ןקירבַאפ עטסקיטכיוו יד הפיח ןיא טנגעגַאב ריא

 רעד ,'רשנ, דָאװַאז טנעמעצ רעקיזיר רעד ,קירבַאפ-"ןמש , רעסיורג

 רעד ןופ ןלייט עקיטכיוו ערעדנַא ךס ַא ךָאנ ןוא ;לימ-דלישטָאר רעטמירַאב

 ,עירטסודניא רעקיד'לארשי ץרא

 ןיהַא ןָא ןעמוק סָאװ ,ןפיש טימ טקַאּפעגרעביא קידנעטש זיא טרָאּפ רעד

 םורד ןופ ,עידניא ןופ ,עניכ ןופ ,ןַאּפַאי ןופ :טלעוו רעד ןופ ןקע עלַא ןופ

 ףיש ַא ,לַארעביא ןופ ,עּפָאריײא ןופ ,עקירעמַא ןופ ,עילַארטסיוא ןופ ,עקירפַא

 ןפיוא רדסכ געט ריפ רעדָא ,יירד יו ןטרַאװ גנַאל ױזַא טפָא טרָאד זומ

 ,ןדָאלסיױוא ךיז ןפַאה ןיא ןעמוקנײרַא ןעק יז ןענַאװ זיב ,םי םענעפָא

 ץרא ןיא טָאטש עסיורג עטירד יד הפיח זיא ,ביבא-לת ןוא םילשורי ךָאנ

 .ןגָאירעבירַא ןעייווצ ייז ןכיגניא רָאג לָאז הפיח זַא הרבס ַא זיא'ס .לארשי

 טעז ןרעסערגרַאפ ןייא ןיא טרָאד ךיז טלַאה גנורעקלעפַאב יד יו םעד טיול

 דנַאל ןיא עיצַארגימיא עשידיא יד רָאנ לָאז .ךעלגעמ רעייז ,ןייז וצ סיוא סע

 עטסערג יד ןופ ענייא ןרעוװ קֿפס ןָא טעוו הפיח ןוא ןטלַאהנָא ױזַא רעטייוו

 .לארשי ץרא ןיא טעטש

 ךס ַא רָאג קמע רעד טעוװ ,הפיח ןופ סקואוו םעד טימ זַא ,ךיוא טּפָאה'מ

 ,גנורעקלעפַאב עשידיא עסיורג ַא ןבָאה טעװ יז ןעוו הפיח לייוו .ןעניוועג
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 קמע רעד סָאװ ןטקודָארּפ יד ןופ ךס ַא רָאג ןכיורברַאפ ןענעק יז טעװ

 ,טריצודָארּפ

 רעד רָאנ ,ןריטיפָארּפ םעד ןופ טעװ ןיילַא קמע רעד זיולב טשינ ןוא

 עלַא ףיוא ןזיירּפ יד .ןבעלפיוא םעד ךרוד טעוװ לילג רעטשרעטנוא ועצנַאג

 ייס ,סעינָאלָאק ןוא תוצובק ענעדישרַאפ יד ןיא ןסקַאװ סָאװ ןטקודָארּפ יד

 ןרעוו ןוא ןרעכעה ךיז טעוװ ,לילג ןטשרעטנוא םעניא ייס ןוא ,קמע ןיא

 ןגייל ןטסינַאלָאק ןוא םיצולח ערעזנוא סָאװ ימ ערעווש יד ןוא רערעייט

 .רעטציא יו ןלָאצַאב רעמ ךס ַא ןַאד ךיז טעװ ,ןיירַא םוטעמוא

 ! הפיח ןעיובפיוא רימָאל

 סעלעשזדנַא-סָאל ,1936 ,17 לירּפַא ,"גנוטייצ-סקלָאפ,

 יעװדָארּב ףיוא "הליגמ ,, ס'רעגנַאמ קיציא

 ןייא ןיא עיצַאניבמַאק ענעטלעז ַא -- טייקכעלמיטסקלָאפ ןוא טייקשיל

 רעכעלנייועגרעסיוא .ַאזַא זיב ןטרַאװ גנַאל ףרַאדימ .ןשטנעמ

 ץנַאט ,רוטּפלוקס ,ײרעלָאמ ,קיזומ ,רוטַארעטיל ַא ןיא ךיז טזייווַאב טנַאלַאט

 ,ןטענק ךיז טזָאל רע -- "שיט םוצ ןייג, וצ גנירג זיא םענייא ַאזַא טימ .'ודכו

 .עשירעלטסניק ײלרעלַא ןיא ןקיטלַאטשעג ,ןעמערופ ,ןגיוב

 ,סעיצַאטסעפינַאמ

 ענייז טימ יוװ טקנוּפ ,"רעדיל הליגמ, ענייז טימ טָאה רעגנַאמ קיציא

 גנורעדנואווַאב ןפורעגסױורַא ,ןענישרעד ןענייז ייז ןעוו ,"רעדיל-שמוח,

 עשידיא יד ייב ךיוא רָאנ ,רענעייל ןשידיא ןטנעגילעטניא םייב זיולב טשינ

 םישוח ןוא ןרעיוא ןבָאה סָאװ יד ייב רקיע רעד -- רעקיטירק-רוטַארעטיל

 ,"רעדיל הליגמ, ןסייהעג ןבָאה ייז שטָאכ .טײקשילַארטַאעט ,קיזומ רַאפ ךיוא

 ץשירפ טימ ,סנירג ןקיד'תועובש טימ ןָאטעג-ייוו ַא ייז ןופ רעבָא טָאה

 .רבא ןדעי ןיא ןעגנַאגעצ ךיז זיא סע חיר סעמעוו ,ןטייווק

 -פױרַא ךיז ןבָאה סָאװ ,עטשרע יד ןעוועג ןענייז סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא

 טליפעג םיא טימ ךיז ןבָאה ייז לייוו ,רעדיל ס'רעגנַאמ קיציא ףיוא ןפרָאוועג

 ןעיצ טפרַאדעג טשינ טָאה רָאטיזַאּפמַאק רע'תמא רעד .רעסַאװ ןיא שיפ יו

 -ַאקיזומ ,טײקשילַארטַאעט ,עיזעָאּפ ןופ ןעטניס ַא זיא רעגנַאמ קיצי א
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 םעד טָאה רע ,סעידָאלעמ ןייק ןכוז ןייג טפרַאדעג טשינ טָאה ,סעגנעטס ןייק

 םייב טנַאה רעד ףיוא טיירג ןגעלעג זיא רע לייוו ןענופעג ךיילג ןוגינ

 רענייא ןרָאװעג רעגנַאמ זנוא ייב זיא רעבירעד ןוא .דיל ןדעי ןופ שימפיוא

 -טרעצנַאק עשידיא יד ףיוא ןטעָאּפ עשידיא עטסקידנעגנוזעג עמַאס יד ןופ

 דיל ַא ס'רעגנַאמ טימ לייוו ,ןייז טנעקעג טשינ רָאג שרעדנַא טָאה סע .סעניב

 רערעהוצ ןטנעגילעטניא םייב ייס ןעמענסיוא טעװ ןעמ זַא רעכיז ןעמ זיא

 ,עיזעָאּפ ןופ טייוו ללכ ךרדב זיא סָאװ ,שטנעמ-סקלָאפ ן'טושּפ םייב ייס ןוא

 ...דרע רעד ןופ למיה יו

 -טרעצנַאק רעשידיא רעד ,רָאטיזַאּפמָאק רעשידיא רעד יו טקנוּפ ןוא

 ןופ לַאװק ַא ןענופעג ןוא טליפרעד רעדיל ס'רעגנַאמ ןיא טָאה רעגניז

 ןוא טריּפשרעד ךיוא טייצ רעד טימ טָאה ױזַא ,גלָאפרעד ןכעלנייוועגרעסיוא

 ס'רעגנַאמ ןיא ןעגנוטסעמרַאפ עשילַארטַאעט ןופ לַאװק םעד ןעוועג םעוט

 -הליגמ,, יד ןוא .רָאסישזער רעשידיא רעד ,רעדיל ןוא ןדַאלַאב ,עיזעַאּפ

 עשילַארטַאעט ענעטלעז-לעה יד טָא ןופ ענייא זיא גנוריפפיוא "רעדיל

 לארשי ןיא גלָאפרעד ןסיורג ריא טַאהעג םדוק טָאה סָאװ ,ןעגנוטסעמרַאפ

 .רעכלעוו ,רעטַאעט "ןדלָאג, םעד ןיא ,ײװדָארב ףיוא ,קרָאיזוינ ןיא טציא ןוא

 :רעטַאעט רענַאקירעמַא ןטמירַאב םעד ןופ ץרַאה עמַאס ןיא ךיז טניפעג

 ,לטרַאג

 ןופ עינָאמרַאה עקידנגיבנגער ַאזַא זַא ,ןגָאז ךיילג ָאד זומ ךיא

 יּפשיוש ןוא רעלקרַאפ-ןרָאסישזער ,גנַאלק ןשילַאקיזומ ,טרָאװ-ןשיטעָאּפ

 עכלעזַא ןופ םַאנסיוא רעד טימ ,טציא זיב ךיא בָאה ,טנַאלַאט ןשירעל

 יו רעטַאעט-טסנוק ןשידיא סע'צרַאוװש סירָאמ ןיא ןעגנוטסעמרַאפ רעטַאעט

 ןוא "םימכח רעמעלעכ,,,"רעקיכלימ רעד היבט, ,"םשה שודיק , ,"דומחת אל,

 זיא סָאװ גנוריפפיוא ןַא זיא סע .ןעזעג טשינ רעטַאעט ןשידיא ןיא ,"סיז דיא,

 טימ םי ַא ןסָאגעגסױא טגיל סע רעכלעוו ףיוא ,טייקשירעפיטש טימ לופ

 ןדעי ןופ סױרַא טלעווק סָאװ ,רָאמוה-ןקידלרעּפ ַא טגָאמרַאפ ןוא ןח ןשידיא

 .געװַאב ןוא ריר ,דנעוו ןוא רעק ,גניז ןוא גַאז

 ןפַאשעג טָאה רעכלעוו ,רעצלעז בוד זַא ,טשינ קפס ןייק רימ ייב זיא'ס

 ַא זיולב יו רעמ ךס ַא זיא ,גנוריפפיוא "רעדיל-הליגמ, רעד וצ קיזומ יד

 ןעניפעג ןעמ ןעק ןרָאטיזַאּפמָאק עלופטנַאלַאט .רָאטיזָאּפמָאק רעלופטנַאלַאט

 עניב-רעטַאעט יד ןייטשרַאפ סיואכרוד ןלָאז סָאװ ןרָאטיזָאּפמָאק רעבָא ,בורל

 םעד ,רָאסישזער םעד ,רעליּפשיוש םעד ,רעגניז םעד ,עניב-טרעצנַאק רעדָא
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 יד ןופ רעלָאמ םעד ,רַאנעצס םעד ,טסיציריל םעד ,גרוטַאמַארד

 סָאװ ןרָאטיזַאּפמָאק ;רעטכױלַאב םעד ,רעקינכעט-עניב םעד ,סעיצַארָאקעד

 ןבירשעג ףרַאד ןוגינ ַא ױזַא יו טניימ גנַאזעג סָאװ ןייטשרַאפ טולָאסבַא ןלָאז

 םעד ,טײקמערַאו יד ןליפ סיואכרוד ןלָאז סָאװ ןרָאטיזָאּפמָאק ;ןרעוװ

 עכלעזַא -- לוק ןכעלשטנעמ םעד ,ןטנעמורטסניא עלַא רעביא טנעמורטסניא

 ,אצמנב ךס ןייק טשינ ןענייז ןרָאטיזָאּפמָאק

 ענלצנייא יד וצ ,עיצַארטסעקרַא רעד וצ ,גנַאזעג םוצ קידנערעהוצ ךיז

 ןדעי וצ גנוטיײלגַאב רעד ןופ ןשטיינק ןוא ןסנַאוינ עקידנעמַאזוצ עלַא ןוא

 סנייא ןגעוו עכלעוו ,ןעגנורילודָאמ ,ןדוילרעטניא ,סריפניירַא יד וצ ,דיל

 ףיונוצ ןפוא ןכעלרעדנואוו ַא ףיוא ךיז ןסיג רָאנ רעבירַא טשינ ערעדנַא סָאד

 עכיוה רָאג ַא זיא סָאד זַא ,ןגָאז וצ יוו ָאד ךיא ליפ ,דחא ןשירעלטסניק ַא ןיא

 ָאד ןוא ! גנורערַאפ ןוא קנַאד ןיימ רשכ טנידרַאפ רעצלעז בוד .גנוכיירגרעד

 ,םינוב לאומש -- רָאסישזער םוצ ךיא םוק

 ןענייז טנעה-עשירָאסישזער ענעדלָאג ענייז ןיא סָאװ ,םיא וצ זיא ליואוו

 בוד ןוא רעגנַאמ קיציא יו ןטנַאילירב-רעטַאעט ייווצ עכלעזַא ןלַאפעגנײרַא

 לרוג רעד סָאוװ ,ךעלקילג רָאג ןליפ ךיז ייז ןפרַאד קיטייצכיילג .רעצלעז

 ,בעוװועג-רעטַאעט םענעדייז ,םעניד-ןיד ,םענייפ םעד טָא ןבעוואוצסיוא ףיוא

 -רעטַאעט ןקידנעמענַאב:לעה ןוא ןקידנליפ-ףיט ַא ףיוא ןלַאפעגסיױא זיא

 ןכיוה ַא וצ ןביוהרעד גנולעטשרָאפ יד טָאה רע .םינוב לאומש יוװ ,רָאסישזער

 טעוו סָאװ ,רעטַאעט ןשידיא םעד ןיא וטפיוא-ןרָאסישזער ןופ טקנוּפ-דנעוו

 יו ןעניד טעוװ רָאנ ,עטכישעג-רעטַאעט רעשידיא רעד ןיא ןײרַא זיולב טשינ

 םעיינ ַא רַאפ -- סעיצַאטסעפינַאמ ןוא ןעגנוטסעמרַאפ עיינ רַאפ סַאּפמָאק ַא

 .רעטַאעט ןשידיא םעד ןופ ,טגָאזעג ךיא טלָאװ ,טרובעג

 טסקַאװ גנולעטשרָאפ רעקיטכערּפ רעקיזָאד רעד ןופ רעדנואוו רעד

 עשידיא סקעז יו רעמ טשינ זַא טעז ןעמ ןעוו ,סיוא רעסערג רעמ ךָאנ

 ,ןפוא ןשירעלטסניק ןלעדייא ַאזַא ףיוא סיוא יז ןליּפש ,רעמ טשינ ,ןרָאיטקַא

 עטמיוצעג ,רילָאק-ןָאט ,ןעגנוגעוװַאב עשימטיר ענייפ ןוא ןכירטש עניד טימ

 ַא .טנַאלַאט םענערָאבעגניײא ןוא ןרעינַאמ עקידוװעליּפש ,סעיצַאלוקיטסעשז

 -רעטקַארַאכ ערעייז טיול ןענייז ייז ןוא --- ייז ןופ ןקיצנייא ןדעי ףיוא הכרב

 ,שורושחא ;ןייטשרוב קיימ -- ַאסָאפנָאפ ,אתגירטסַאפ ,רעפיול :ןטירטפיוא

 -- דיא ַא םתס ןוא רעדיינש ,יכדרמ ,שורושחא ;ןייטשרוב קיימ -- ָאסָאּפנָאפ

 ;סקול ןעיליל -- ענעדיא ַא ,עמַאמ סָאתגירטסַאפ ,שרז ,יתשו ;ןייטשרוב חסּפ
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 ןירעדיינש ַא ,עלעדיימ ַא ,הכלמה רתסא ;דלָאג אשיז -- ןדיא ײלרעלַא ,ןמה

 .ןַאמרופ לאירַא -- גנוי-רעדיינש ַא ,אתזיו ,רעפיול ;סרעטלָאוװ ןַאזוס --

 ,ןייש יו ! לבמַאסנַא רענייפ ַא רַאפ סָאװ -- רעבָא ,ןרָאיטקַא עשידיא סקעז

 ןוא טירט זדעי רעייז ןיא סע טליפ ריא ! גנַאגוצ רעייז זיא'ס שירעלטסניק יו

 | ! גניז ןוא גָאז ,טָארט

 קיימ זיא רעליּפשיוש עשידיא סקעז יד טָא ןשיווצ רעטסגניא רעד

 ןופ רענייא רע זיא ,ןייטשרוב חסּפ ןוא סקול ןעיליל ןופ ןוז רעד ,ןייטשרוב

 םטיר ולוכ ,קיזומ ולוכ זיא רע .רעטַאעט ןשידיא ןרַאפ ןסניוועג עטסערג יד

 ! ןוילע דסחב טנַאלַאט ַא ,רעליּפשיוש ולוכ ןוא

 ןעירַאד ןָאשזד וצ ביול ןופ טרָאװ ַא ןרעוו טגָאזעג ךיוא ָאד ףרַאד סע

 ןעניקטיוו המלש ןוא ,ןרַאטנעמָאק עשילגנע עקידוועליּפש-טסכעה ןייז רַאפ

 .סעיצַארָאקעד ענעגנולעג עקיד'מוצמיצ ענייז רַאפ

 רעד ןופ רעריטנעזערּפ עגיה יד ךיוא ןענידרַאפ קנַאד קיניײוו טשינ

 יד ,סריּפ סילע ןוא לַאגַאס ןָאמַאלַאס ,ץילוק יבצ :גנולעטשרָאפ "הליגמ,

 -לַארענעג רעד ךיוא יוװ .סריּפ ןַאי ,רעגניז-ערעּפָא ןטמירַאב םעד ןופ יורפ

 רעשידיא רעד ןוא ,ןַאמטָאר סנערוָאל ינַאּפמָאק רעד ןופ רעטלַאוװרַאפ

 ןעגנַאגעג זיא סע ןעמעוו ,ןוז ןוא רעטָאפ ,ןַאמטָאר ןעב רעטערטרַאפ-עסערּפ

 ַא -- "הליגמ, ס'רעגנַאמ רעהַא ןעגניירבוצרעבירַא ןײרַא ןבעל ןיא שממ

 ףרַאד ןוא געמ רעטַאעט רעשידיא רעד רעכלעוו טימ גנולעטש רָאפ

 ! ןריצלָאטש

 לַאערטנָאמ ,1965 ,15 .ווָאנ ,"רעלדָא רעדענעק,

 גנַאלק ןוא טרָאװ ןופ לַאוװיטסעפ

 ןפיוא ,טסוגיוא ןט-21 םעד ,"סטוג סָאד לֶא טימ ןדָאלעגנָא , ןעמָאנ

 םַארגָארּפ ןייז טימ ייס טָאה ,קרָאי-וינ ןיא ,קרַאּפ לַארטנעס ןופ "לָאמ,

 לַאוװיטסעפ ןטשרע םעד ןגיטשעגרעבירַא ןשטנעמ לָאצ רעד טימ ייס ןוא

 םעד ןופ סרעמענרעטנוא יד .יבר רעטסעב רעד זיא גנורַאפרעד .ןרָאיַארַאפ

 ןרָאיטקַא רעשידיא רעד טימ ןעמַאזוצ גניר רעטעברַא רעד ,לַאוװיטסעפ

 ןרעטנוא לַאוװיטסעפ-קיזומ ןוא:רעטַאעט רעשידיא רעטייווצ רע דך
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 רעד טָאה רעבירעד ןוא טיירגעגוצ טוג ןעמוקעג לָאמ סָאד ןענייז ,ןָאינוי
 זיא טַאטלוזער רעד ןוא םינּפ ןרענעש ַא טַאהעג לַאוװיטסעפ רעקירָאי-ייה
 ןשידיא ןרַאפ סעיצַארטסנַאמעד עכעלרעייפ עטסנעש יד ןופ ענייא :ןעוועג

 | .גנַאלק ןוא טרָאװ
 ןופ ןבעל ןשידיא םעניא געט עקידיירפ ךס ןייק טשינ ןבָאה רימ

 ַאזַא ןיא טקיטיײנעג גנַאל ןיוש ךיז טָאה קרָאי-וינ עשידיא סָאד .עקירעמַא

 רעשידיא רעד ןוא טרָאװ עשידיא סָאד זַא ,ןזייוו לָאז סָאװ ,לַאוװיטסעפ טרָאס

 טריפַארטַא ןצנַאג ןיא טשינ ךָאנ ןענייז ןסַאמ עשידיא יד זַא ,ךָאנ ןבעל ןוגינ

 ןקיצרַאה ַא ,טרָאװ ןשידיא ןייפ ַא ןרעה וצ גנַאלרַאפ רעד זַא ,ןרָאװעג
 ךיז לָאז סָאװ ,ןוגינ ַא ,ןקידײלַאב טשינ לָאז סָאװ ,טרָאוװו ַא ,ןוגינ ןשידיא
 רעד טימ ןעמַאזוצ גניר רעטעברַא רעד ןוא -- ,רעיוא ןפיוא קיד'היחמ ןגייל
 ,ןזיווַאב ןפוא ןקיד'תובישח ַא ףיוא סע ןבָאה ןָאינוי ןרָאיטקַא רעשידיא

 ןופ סעציײלּפ יד ףיוא ןגיל טשינ בוט-םוי:רוטלוק ַאזַא רָאט יאדווַא

 ןרעסערג ַא ןופ ןרעוו טריפעגסיוא ףרַאד רע ,ןשטנעמ ייווצ רעדָא םענייא
 ,רַאי וצ רָאי ןופ ןרעוו טריאירַאװ ףרַאד םַארגָארּפ יד יו טקנוּפ ,טעטימָאק

 רעד יו גניר רעטעברַא םוצ רקיע רעד טידערק רעד טמוק לייוורעד רעבָא
 סָאװ ,קעטַאלמ ףסוי רָאטקעריד-רוטלוק ןייז וצ רעמ ךָאנ ןוא ,רָאטַאיציניא

 םעד ןריזינַאגרָא וצ עיגרענע ןוא תוחוכ ךס ַא טגײלעגנײרַא טָאה
 ,ןַאינוי-ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןופ טנעדיזערּפ ןטימ ןעמַאזוצ ,לַאוויטסעפ
 ַא ןרעוו זיולב טשינ ףרַאד בוט-םוי-רוטלוק רעקיזָאד רעד .טייצכער רָאמיס
 ךיוא ףרַאד רָאנ ,עקירעמַא ןיא ןבעל ןלערוטלוק ןשידיא םענופ לָאבמיס
 ףיוא שוריפב טָאה רימ .עקירעמַא רעשידיא רעד ןופ ןטכיש עלַא ןעמענמורַא
 ךיוא ,דיל-רעטכיד עשידיא סָאד ,קיזומ-סקלָאפ ,קיזומ-רעטַאעט ןשידיא ַאזַא
 גייווצ ַא -- הניגנ רעשיגרוטיל רעשידיא רעד ןופ גייווצ רעד טלעפעגסיוא
 ייס ,ןרעװ ןעזרַאפ טשינ רָאט סָאװ ,קיזומ רעשידיא רעד ןופ םַאר םעניא

 זיא רע סָאװ ,םעד תמחמ ייס ןוא ןבעל ןשידיא םעניא ָאד עלָאר ןייז תמחמ

 .קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רערָאג רעד ןופ לַאװקטּפױה רעד

 ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןופ עוויטוקעזקע רעד ןופ דילגטימ ַא קידנעייז
 יא ןוא םַארגָארּפ רעד ןופ גנוטיירגוצ יד יא טנַאקַאב ליואוו רימ זיא ,ןָאינוי
 ןפיוא ןטערטוצפיוא "דומע , םוצ ןסירעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ לַאצ יד
 -טּפיוה ןרַאפ רעמ ךָאנ ןוא ןָאינוי רעד ןופ טנעדיזערּפ ןרַאפ ייס .לַאוויטסעפ
 ןעוועג טשינ טייוו סע זיא ,קעטָאלמ ףסוי ,םַארגָארּפ ןופ ןכעלטרַאװטנַארַאפ
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 ןוא ץלַא ןזָאלוצ טשינ רָאט ןעמ ןוא טשינ ןעק ןעמ .ןינע רעגנירג ןייק

 ןוא טייהנגעלעג ַאזַא ייב שירעביילקרעביא קרַאטש ןייז ףרַאד ןעמ ;ןעמעלַא

 רעד ,רָאיטקַא רעד .עניב רעד ףיוא סױרַא טקיש ןעמ ןעמעוו ,םלוע ַאזַא רַאפ

 ,טײקכעלטרָאװטנַארַאפ ַאזַא טקנוּפ ןגָארט ףרַאד ,סױרַא טערט סָאװ ,רעגניז

 ןופ ןה ןוא לַאװיטסעפ םענופ ןה ץיּפש רעד ןיא ןעייטש עכלעוו ,יד יו

 ןשידיא ַא ןופ דיל ַא ןעגניז סױרַא טייג ,לשמל ,רעגניז ַא ןעוו .םַארגָארּפ

 לאומש רָאטיזָאּפמָאק םענופ קיזומ רעד טימ ,ןילטייצ ןרהא יוװ ,רעטכיד

 ךיז ,טשינ:ריד ,טשינ:רימ ,ןביולרעד טשינ ןפוא םושב ךיז רע רָאט ,שטַאגוב

 םוצ טשינ תוכייש ןייק טשינ ןבָאה סָאװ ,"ךעלדיירד , טימ "ןעווע'נזח'עצ ,

 רעדעי ךיז ןעק טרעצנַאק םענעגייא ןַא ףיוא .קיזומ רעד וצ טשינ ןוא דיל

 ךיז ןעמ ףרַאד בוט-םוי-רוטלוק ַאזַא ףיוא רעבָא ,ליוו רע סָאװ ןָאט רענייא

 ןַא ןעוועג זיא סָאד .רוביצ רַאפ ץרא-ךרד ןזייוסױרַא ןוא ןרילָארטנַאק

 רענייא תעב ,לַאפמַאנסיוא ןַא ןעוועג ךיוא זיא סע יו טקנוּפ ,לַאפמַאנסיוא

 ןשטַאּפ םלוע םעד ןסייהעג ןעגניז ןבײהנָא ןרַאפ ךָאנ טָאה סרעגניז יד ןופ

 ןטוג ןיא ןעוועג טשינ ןענייז ןלַאפ עדייב יד ."ךעלעכיק-עשטַאּפ-עשטַאּפ,

 ...קַאמשעג

 ,עקיצרַאה ַא ,עכעלשידיא-טכע ןַא ןעוועג םַארגָארּפ יד זיא ,ללכ-ךרדב

 ,שטַאגוב לאומש ,רענייוו רַאזַאל ,ןדַאפדלָאג ןופ :ףוס ןזיב ביײהנָא םענופ

 ענעברָאטשרַאפ יד ןופ קיזומ יד ןוא ,ַאדנוקעס םולש ,ץפח רימידַאלװ

 רעדנַאסקעלַא ,יקסנישמור ףסוי יוװ ,ןרָאטיזָאּפמָאק-רעטַאעט עשידיא

 .וו"זַאא ,ןייטשלע םהרבַא ,יקצענַאשלַא

 זיולב טשינ טליפעג ךיז טָאה רוטלוק רעשידיא רעד ןופ בוט-םוי רעד

 ,םלוע ןשידיא ןקידטנזיוט-ליפ ןקיזיר םעד ןשיװצ ךיוא רָאנ ,עניב רעד ףיוא

 יד ןעוו לָאמ רעדעי .רעדניק עניילק וליפַא ןוא עקירעי:לטימ ,עטלַא ,עגנוי

 ןבָאה ,טייצכער רָאמיס ןוא ןיסערק םירמ ,םַארגָארּפ םענופ סרעריפנַא

 ,רעגניז ַא יצ ,רָאיטקַא ןשידיא ןטייווצ ַא רעדָא םעד ןופ ןעמָאנ ַא טנַאמרעד

 סע םלוע רעסיורג רעד טָאה ,ןטערטסױרַא טפרַאדעג טָאה רעכלעוו

 .דובכה-תארי ןוא טײקמערַאװ טימ ןעמונעגפיוא

 ןופ ,גנַאלק ןוא טרָאװ ןופ לַאוװיטסעפ רעשידיא רעכעלרעי רעד טָא לָאז

 ןוא ,ָאד ןבעל שידיא רעזנוא ןטכױלַאב וצ ףיוא טכיל ַא ןרעוו ,ןוגינ ןוא דיל

 ,ןוגינ רעשידיא ,דיל שידיא ,רוטלוק עשידיא זַא ,ןזייו וצ :רקיע רעד

 עקיד'תורוד ןופ רָאנ ,עכוטַאלַאק ןופ ,עװָאלַאּפ ןייק ןופ טשינ ןעײטשַאב
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 זיולב טשינ ןעמוקוצסורַא ןעמעש טשינ ךיז ןפרַאד רימ עכלעוו טימ ,ןטרעוו

 .עקירעמַא ןיא םלוע ןשידיא-טשינ ןרַאפ טשינ ךיוא רָאנ ,םלוע ןשידיא ןרַאפ

 ןעמ ןוא ןפוא ןקיליב ַא ףיוא טרָאװ ןשידיא ןטימ ךיז ןעמ טצונַאב קיד'רקפה

 ןופ לַאוװיטסעפ רעשידיא רעכעלרעי ַא .הדעו םע לכ ינפב זנוא טמעשרַאפ

 ַא זיא ןוא עיצַארטסנַאמעד ענייפ ַא זיא ,קרַאּפ-לַארטנעס ןיא יוװ ,ןימ םעד

 ,בוט-םוי ַא ןוא גנושירפרעד ַא זיא סע .טסייג ןשידיא ןרַאפ גנוביוהרעד

 .י .1 ,1969 ,31 .טקַא ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ,

 דנַאלזייַא ןבואר

 ןליטש ַא ףיוא טעברַא עשירעביירש ןייז ןָאטעג טָאה רע ."גָאט, ןופ

 םעדכָאנ טּפיוהרעביא .טשימעג טשינ םענייק טימ ךיז טָאה ןוא ןפוא

 טיהעג ,ךעלגעמ טייוו יו ,ךיז רע טָאה ,עקַאטַא-ץרַאה יד טַאהעג טָאה רע יו

 עליטש יד ןענעכערוצ טנעקעג ךיוא ןעמ טָאה ץ'דנַאלזייא וצ .גנוגערפיוא ןופ

 השנמ ,ןײטשּפע רעטלַא ,ןילודָארָאב .ל ,ןידלעז רעדנַאסקעלַא ,רעטעברַאטימ

 יד רעדָא ,סרעלמוט יד ,טלמוטעג טשינ ןבָאה ייז ,ןַאמשיילפ לַאיזוע ,רעגנוא

 ןעוועג ןענייז עיצקַאדער-"גָאט , ןופ ,ןפורעג ייז טָאה'מ יו "רעשעל-רעייפ,

 קידנעטש ןבָאה עכלעוו ,םינָאלס לאוי ,סיצנַאד יכדרמ ,סעלעיעלדץנַאלג .א

 ,..ךיז טכַאקעג ןוא טעמושזעג

 ךיוא טָאה רע רעבָא ,רעביירש-סעיינ ַא ןעוועג זיא דנַאלזייא ןבואר

 טָאה ןײלַא רע סָאװ עמעט ַא ףיוא ,ךָאװ ַא לקיטרַא ןייא ןבירשעג

 םוצ ןענייז ןוא ןבָארגעג ןבָאה סָאװ רעטעברַאטימ יד ןופ .ןבילקעגסיוא

 השמ ןעוועג זיא ,ן'דנַאלזייא ףיוא ןעוועג קיטכיזרעפייא ןטסקרַאטש

 | ,ןַאמקרַאטש

 ןעוו ,רָאפ ךייא טלעטש !קיטכיזרעפייא ןייז ןוא ןבָארג טסייה ץלַא

 בָאה ךיא ,טרירעגנָא קרַאטש ךימ סע טָאה ,ןברָאטשעג זיא ןילדע םַאיליװ

 רימ וצ טוג ךעלנייוועגרעסיוא ןעוועג זיא רע ;ןצרַאה ןצנַאג ןופ טנייוועג

 רימ וצ ןַאמקרַאטש טיג גנולצולּפ .שטנעמ ַא יו ייס ןוא רָאטקַאדער ַא יו ייס

 ףיוא "אלמ , ַא ךייא ייב לעטשַאב ךיא ,ינדרי ,ליפוזַא טשינ טנייוו, :גָאז ַא

 רעטעברַאטימ עטסליטש יד ןשיווצ טנכערעג ךיז טָאה דנַאלזייא ןבוא ר
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 ןיב ךיא .דנַאלזיײא ןבואר ןוא גרעבדלָאג .צ .ב --ןטַאדידנַאק ייווצ ךָאנ

 סָאד ;ןײרַא זלַאה ןטייוו רעייא ןיא ךיז טמעש , :רעטרעטיצרַאפ ַא ןרָאוװעג

 טימ ךיא בָאה ,"! רעביירש ןייק רַאפ טשינ ענעדיא-קרַאמ ַא רַאפ טסַאּפ

 לעוװ ךיא ? טגָאזעג ןעד ךיא בָאה סָאװ ,ַאש , .םיא טרעפטנעעג סָארדרַאפ

 ,"ריא יו ,ןענייוו טשינ ייז ךָאנ

 זיא רע .טעָאּפ רעטוג ַא ןוא -- טעָאּפ ַא ןעוועג זיא דנַאלזייא ןבואר

 רע .טעָאּפ ַא רעבָא ,קיווייל .ה רעדָא ,בייל ינַאמ ןייק ןעוועג טשינ יאדווַא

 ןופ דילגטימ רענעעזעגנָא ןַא יו טּפיוהרעביא ,ןטסנידרַאפ ענייז טַאהעג טָאה

 רענַאקירעמַא רעד ןיא עטכישעג ןפַאשעג טָאה סָאװ ,"עגנוי, עּפורג רעד

 ,עלָאר ענעעזעגנָא ןַא טרָאד טליּפשעג טָאה רע ,רוטַארעטיל רעשידיא

 טלענקעג ,טשּפ טנרעלעג ,טשינ סָאװ ןוא ָאי סָאװ ןזיוועגנָא ,תועד טגָאזעג

 ןייז וצ ךיז טָאה'מ ןוא -- עץיזעָאּפ ןופ ןיימ ןקיטכיר םעד ןגעלָאק יד טימ

 רע תמחמ ,עיזעָאּפ ןופ ןיבמ ַא רַאפ ןטלַאהעג םיא טָאה'מ .טרעהעגוצ גנוניימ

 .עשטייד יד ךיוא ןוא עשיליוּפ יד ,עיזעָאּפ עשיאערבעה יד טוג טנעקעג טָאה

 ."רעקיטערָאעט, ַא רַאפ ןטלַאהעג ךיז טָאה רע

 ,ןעוועג טשינ דנַאלזייא זיא ץיזעַאּפ רעד ןיא רעוטפיוא רעסיורג ןייק

 ערעגנעל ,רעדיל עצרוק עטוג עקינייא יא טזַאלעגרעביא טָאה רע רעבָא

 ,"עגנוי, יד ןופ "תישארב, םעד ןגעוו ךוב ַא ךיוא ןוא ,ןדַאלַאב ,סעמעָאּפ

 ךוב ןקיזָאד םעד ןיא .ןעגנוכיירגרעד ןוא ןעגנוטסעמרַאפ ערעייז ןגעוו

 ןייז ןופ ייס ןעלטיּפַאק עשיפַארגָאיב עקינייא ןַארַאפ ךיוא ןענייז ,"גנילירפ,

 ןגָאז טפרַאדעג טלָאוװ'כ ,ןבעל םעד ןגעוו טּפיוהרעביא ןוא ,ןבעל םענעגייא

 יַאנַא ,עסעטעָאּפ רעטריטנַאלַאט רעד ןופ תוהמ ןוא ,ןבעל ןשימרוטש

 ,ןילָאגרַאמ

 ןוא רעדנעל ענעדישרַאפ רעביא ךיז טיצ ןבעל סי'נילָאגרַאמ  ַאנַא

 עסייה עריא ןשיווצ ןוא עסעטעָאּפ עטבַאגַאב ַא ןעוועג זיא יז .ןטנעניטנָאק

 םייח .רד ןעוועג ןענייז ,"םידיסח; םתס יו רעמ רשפא ןוא םידיסח

 ןטנַאסערעטניא ןקיזָאד םעניא .רעגנַאמ קיציא רעטעּפש ןוא יקסווָאלטישז

 ןצנַאגניא רעטעּפש ךיז טָאה יז ױזַא יו ,טלייצרעד ךיוא טרעוו לטיּפַאק

 ,ללכב ןשטנעמ ןופ ןוא ,רעביירש-ןגעלַאק ןופ ,סַאג רעד ןופ ןגָאלשעגּפָא

 ,טושּפ ץנַאג ,גיבייל-רעווש ןרָאוװע ג זיא יז סָאװ הביס יד ןָא טיג דנַאלזייא

 יד ןעוועג זיא סָאד זַא טשינ ביולג ךיא רעבָא ,טעפ ןוא ןסָאגעצ קרַאטש

 ןוא ערעפיט -- תוביס ערעדנַא ךָאנ ןעוועג ןענייז אמתסמ .הביס עקיצנייא
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 ריא ןגעוו טדער ,"סעביל , עריא ןופ ךס ַא רעבָא טנָאמרעד רע .עקיד'המשנ

 עטריטנַאלַאט ַא ןעוועג זיא יז זַא רעבָא ,טייקטועלַאבעצ ןוא טייקטיישרַאפ

 ,טשינ קפס םוש ןייק זיא םעד ןגעוו ,ןרעטכיד

 ץרַאה ןייז .זייווכעלסיב רָאנ ,לָאמַא טימ ןברָאטשעג טשינ זיא דנַאלזייא

 ןרָאװע ג רע זיא גָאט וצ גָאט ןופ .רעגרע ןרָאװעג לָאמַא סָאװ זיא טייהקנַארק

 ןיא ןעמוקניײרַא טנעקעג טשינ ןיוש טָאה רע זיב ,רעכַאוװש ןוא רעכַאוװש

 ןעמוק ןגעוו ,טסָאּפ רעד טימ ןקישוצ רע טגעלפ לקיטרַא ןייז .עיצקַאדער

 .ןייז טנעקעג טשינ דייר ןייק רעמ טָאה סעיינ ןביירש

 עכלעוו ,עקינייא ןענופעג ךיז ןבָאה "גָאט , ןופ רעטעברַאטימ יד ןשיווצ

 סָאד רעבָא .טײהקנַארק ןייז טימ ךס ַא טּביירטרעביא רע זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה

 טָאה סע םורָאװ ,טליוו ריא ביוא תועשר ע'טושּפ ,טדערעג םתס ןעוועג זיא

 לָאז רע זַא ,םיא טנדרַארַאפ טָאה רָאטקָאד רעד ןוא גנַאל ןעמונעג טשינ

 ןוא .טַאמילק רעמערַאוװ ַא זיא'ס ואוו טרָא ןַא ןיא קרָאי וינ ןופ ןרָאפקעװַא

 רעביירש רעד ואוו ,שטיב ימַאימ ןייק ןרָאװעג לגלוגמ דנַאלזייא זיא ױזַא טָא

 ,ךיז ןענדרָאניײא ןפלָאהעג םיא טָאה ,רעקנַארק-ץרַאה ַא ןיײלַא ,שולת .א

 יו ,שטיב ימַאימ ןיא טליפעג דנַאלזייא ךיז טָאה םישדח רָאּפ עטשרע יד

 טסיא ןייז ,םלוע ןייז ,הביבס ןייז ןעוועג טשינ זיא'ס ."גנוקישרַאפ , ַא ףיוא

 -ךוב ס'נַאמרעדיב ןייז ,"לַאיָאר , עפַאק ןייז ,וינעווע דנַאקעס ןייז ,יעוװדָארב

 לָאמ לפיוו .ןייטש ַא יו טנלע ,רעדניק ןָא ,בייוו ַא ןָא ,ןײלַא וצרעד .טפעשעג

 ַא רַאפ סָאד זיא סָאו ןוא ? םי םוצ קירוצ ןוא ןיה ןריצַאּפש ןעמ ןַאק-

 סָאד טָאה ,טשינ ךיוא ןעמ ןָאק סיפ יד ףיוא ןייג ךס ןייק ןוא ? ןיילַא ןריצַאּפש

 ךיז טָאה ןײלַא רע יוװ ,"תושלח, ןופ םעט ַא טַאהעג ס'דנאלזייא ןבעל

 | ,טקירדעגסיוא

 ַא ,הנמלא ןַא טימ טנגעגַאב ךיז טָאה רע ! קילג ַא ןפָארטעג םיא טָאה ,ונ

 עסיורג ַא ןעוועג םיא רַאפ סָאד זיא ,טַאהעג הנותח ןבָאה ייז ןוא ,המשנ עטוג

 ַא יו ,ןבעגעג גנוטכַא םיא ףיוא טָאה ,ע'טושּפ ַא ,יורפ יד םורָאװ ,העושי

 זיא רע ןוא ,ןבעל סָאד טרעגנעלרַאפ ךַאפנייא םיא טָאה יז .עמַאמ עיירטעג

 גיוא סָאד ןרָאװע ג םיא ייב זיא עדייא .רַאפרעד רַאבקנַאד קרַאטש יעוועג ריא

 ,עדייא ,יז ."ֵו בוט-ןבא ןַא ,ביוט עליטש ַא ךַאד זיא סָאד ,ינדרי ,יַא, .ּפָאק ןופ

 ןייז טימ ןעוועג ץלָאטש זיא יז םורָאוװ ,רסיק םעד יו טיהעגּפָא םיא טָאה

 טָאה יז ! דובכ רעטסערג רעד ןעוועג ריא ייב זיא דנַאלזייא סעסימ .ןעמָאנ

 .שטנעמ ןשירעפַאש ַא ןצַאשוצּפָא ױזַא יו טסואוועג



 ינדרי יכדרמ 2300

 עשיז ,בייל ינַאמ ,רימ ןעוו ,תוחוכ ענעי ןעמ טמענ ואוו ,ינדרי ,יַא,

 רעזנוא טימ ןלעװ רימ זַא טניימעג ןבָאה ,ךיא ןוא ,ווָאטַאנגיא דוד ,ױדנַאל

 דוד :טגירקעגמורַא ךיז טָאה'מ ! טלעוו יד ןרעקרעביא טרָאװ םענעבירשעג

 טימ רידַאנ השמ ;ן'בייל ינַאמ טימ ךיא ;זױדנַאל עשיז טימ ווָאטַאנגיא

 -ניהַא ץלַא סָאד זיא ואוו !קידעבעל ןעוועג זיאס רעבָא ,ןושַאטַאּפָא

 ,"! טניוו ןטימ קעװַא ,ןדנואוושרַאפ ? ןעמוקעג

 ,7! ןטייקיבייא ןייק ָאטשינ ,דנַאלזייא עגעלָאק ,סע זיא סָאד טָא,

 ,ןברַאטש טשינ לָאמנייק ןלעװ רימ זַא ,ינדרי ,טניימעג ךָאד ןבָאה רימ,

 "ל טיוט םוצ רימ ןעמוק יװ

 גנוי ַא יו ,טיוט ןרַאפ טרעטיצעג טָאה דנַאלזייא ןוא -- ןעמ זומ ןברַאטש

 םענופ טדערעג רָאנ רֶע טָאה שינעגעגַאב רעדעי ייב .טניוו ןרַאפ עלעגייווצ

 ,ײט לזעלג ַא ייב בוטש ןיא ן'ינודקומ .רד ןופ רע טָאה לָאמנייא .טיוט

 ,טיוט םענופ ןדייר וצ דנַאלזייא גונעג ,, ,רַאפרעד עיצרַאּפ ַא טּפַאכעגנײרַא

 ."! בעל םענופ רעסעב טדער

 ץינודקומ רע טָאה "! ךיז טדער סע זַא ,טיוט םענופ טשינ דער ,ייג,

 ,טרעפטנעעג

 רעקיביײא רעד ,שטיב ימַאימ ןיא טַאמילק רעמערַאװ רעד טָאה יאדווַא

 טרעגנעלרַאפ ,םי רעיולב קידנעטש רעד ,למיה רערעטיול רעד ,גנילירפ

 טלעוו רעד ףיוא גנַאל ןיוש קרַאי וינ ןיא טלָאװ רֶע .ץ'דנַאלזייא ןבעל סָאד

 ימַאימ וליפא ןעק ,ןברַאטש ןופ טייצ יד טמוק סע זַא רעבָא .ןעוועג טשינ

 ןופ רעגנירג ךס ַא ןבעל סָאד עקַאט זיא שטיב ימַאימ ןיא .ןפלעה טשינ שטיב

 ימַאימ זיא ןבעל ןפיוא עיטנַארַאג ןייק רעבָא ,תורצ ערעדנַא ןוא ןקַאטייװ

 שטנעמ ןייק ,תוומה:ךַאלמ רעד .ןעמ טייג -- ןייג ףרַאד'מ זַא .טשינ שטיב

 ןדעי סיוא טניפעג רע ,תומכח ןייק טשינ סייוו -- ןסיוו טשינ םיא ןופ לָאז

 ס'דנַאלזייא ןבואר ןענופעגסיוא ךיוא טָאה רע ןוא -- סערדַא סמענייא

 זיא דנַאלזייא ןוא -- גָאט ןלעה ןטימ ַא ןיא טקַאּפעג םיא טָאה רע .סערדַא

 טנעקעג ענייז עדייא עטוג יד טָאה סָאװ .גנַאג ַא ןעגנַאגעג ייווצ ןוא סנייא

 טָאה טיוט םענופ רעבָא ,גיוא סָאד יו טיהעגּפָא םיא טָאה יז ,טשינרָאג ? ןָאט

 .ןיינ .ןטלַאהַאבסיױא טנעקעג טשינ םיא יז

 רַאפ ןבָאה עכלעוו ,"עגנוי, עיטסַאניד רעד ןופ רענייא ,דנַאלזייא ןבואר

 רעד טימ ןדייש טזומעג ךיז טָאה ,ןָאטעגפיוא ליפ ױזַא עיזעָאּפ רעשידיא רעד

 ...טַאהעג ביל ױזַא טָאה רע סָאװ ,זבעל ןטימ ,טלעוו
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 ןייז "גנילירפ רעזנוא ןופ , ךוב םעניא טנייוװַאב טָאה רע קיצרַאה יו ,ךַא

 "ןיורק, רעד רַאפ ןטלַאהעג טָאה רע ןעמעוו ,ן'בייל ינַאמ עגעלָאק ןוא רבח

 סָאד -- םיא ףיוא טקריוועג קרַאטש טָאה טוט ס'בייל ינַאמ ! "עגנוי , יד ןופ

 ,..טיוט םענעגייא ןייז ןופ גנורעטנענרעד ַא וצ טריפעג רשפא טָאה

 .י .ג ,1977 ,25 .נַאי ,"טייהיירפ ןגרָאמ,

 סעגייפ ַאשַאמ

 ,ףוס ןכעליירפ ַא טימ ,דָאזיּפע

 ,סענעצס ,ןטנעמָאמ ,ןטערקעס ,רעדליב ,ןעגנוריסַאּפ ךס ַא

 ךיז ןטעב סָאװ ,ןורכז ןיימ ןופ ןדָאלפוש יד ןיא ןטלַאהַאב ןגיל ,ןשינעגעגַאב

 ןעמ ןָאק ץלַא ןגעוו טשינ רעבָא .ןלייצרעד ,ןבײרשַאב ייז לָאז ךיא זַא רימ ייב

 ףרַאד'מ ,טייצ יד ןעמוקעג טשינ ךָאנ זיא סע ,ןלייצרעד ןוא ןביירש

 ,רעטעּפש ףיוא ןטלַאהַאב ערעדנַא יד ןוא ,ןבײלקּפָא

 עגנַאל-עגנַאל טימ ןפָארטעג טָאה סָאװ ,ַאשַאמ דַָאזיּפע םעד ךיא םענ טָא

 ,ףלעוװװצ רעדָא ףלע רָאי ַא ןופ לגניא ַא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,קירוצ ןרָאי

 טָאה סָאד ןוא -- ןצפופ רָאי ַא ןופ ל'רוחב ַא יוו ךיא בָאה ןעזעגסיוא רעבָא

 ...ןבעל ןיימ טסָאקעג טשינ רעיש ךימ

 עקַאט ,קירוצ רָאי ַא טימ ,דָאזיּפע ןקיזָאד םעניא ךיז ךיא בָאה טנָאמרעד

 .ץַאשַאמ טימ םינּפ-לא-םינּפ שינעגעגַאב ַא ןופ ,שטיב ימַאימ ןיא קידנעייז

 סָאװ ןוא ? ןַאטעג יז טָאה סָאװ ? יז טמוק ןענַאװ ןופ ?ַאשַאמ זיא רעוו

 ? ריא טימ טַאהעג ךיא בָאה תוכייש ַא רַאפ

 ואוו ,לטעטש ןקיבלעז םענופ ,לדיימ רענשעווָאלס ַא ןעוועג זיא ַאשַאמ

 ַא וליפא ןגָאז ןעק'מ ,ענייש ַא ןעוועג זיא יז .ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא

 ַא ץלַא ךָאנ יז זיא ,רעקיצכַא יד ןיא יורפ ַא ןיוש ,טציא ךָאנ .עציווַאסַארק

 ןרָאלרַאפ טשינרַאג טָאה יז .ענייש ַא רעבָא ,ןעוועג זיא יז יוו טשינ -- ענייש

 ! ענייש ַא ןעוועג זיא יז זַא ,ןעז טציא ךָאנ ןעק'מ ,ןח ןקילָאמַא ריא ןופ

 קיזייא-ךורב קישטייכ ,ס'עגייפ ַאשַאמ :ןעוװעג ייז ןענייז סעט'רבח יירד

 -טשינ רעד סָאװ ,יזוב עקיבלעז יד טָא -- ס'קישטייכ יזוב ןוא ,ס'טחוש םעד

 ןקידנגלָאפ םעד ןורכז ןיימ ןופ ןדָאלפוש יד ןופ סױרַא םענ ךי א
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 ןלָאמַאב יז טָאה ,סינּפיק קיציא רעביירש רעשידיא רענעברַאטשרַאפ גנַאל

 ַאשַאמ זיא סעט'רבח יירד עקיזָאד יד ןופ ."געט ןוא םישדח, :ךוב ןייז ןיא

 ןקיסילפ ַא טדערעג טָאה יז .עטסטנעגילעטניא יד יא עטסנעש יד יא ןעוועג

 יז .טדערעגּפָא ךָאד זיא שידיא ןופ ןוא -- שיאערבעה ןקיסילפ ַא ןוא שיסור

 ןוא שיאערבעה ןיא "ןקָארוא , ךעלדיימ ןבעגעג טָאה ןוא טנעיילעג ךס ַא טָאה

 ענשעווָאלס ןיא ןענייז רערעל עשיאערבעה ;שיסור ןיא רקיע רעד -- שיסור

 .עשיסור יו רעמ ןעוועג

 יז זַא רעבָא .טשינ ךיא סייוו ,שיסור טוג טנעקעג טָאה ַאשַאמ ןענַאװ ןופ

 ךיז טָאה יז .רָאלק ןעוועג זיא סָאד ,לברַא ןופ טּפעשעג טשינ שיסור טָאה

 ןיא טניימעג טָאה סָאד סָאװ טסייוו ריא ביוא ,"עקטסיסרוק , ַא יו ןגָארטעג

 ןעוועג זיא סע יוװ ,ןזָאלבעג טשינ ךיז ןופ טָאה יז רעבָא ,דנַאלסור ןשירַאצ

 טימ ןעגנַאגעגמורַא ןענייז עכלעוו ,"סעקטסיסרוק, עטסיימ יד טימ לַאפ רעד

 ךיז טָאה ַאשַאמ ...קערָאק ןפיוא ךיז טיירדעג ןוא רעזענ ענעסירַאפ

 ןזָאלעגוצ ,רעטכָאט ַא ס'לוולעוו עגייפ רַאפ טסַאּפ סע יו ,טושּפ ןטלַאהעג

 | ,םענעגנָא ןוא

 טיירדעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןרעילַאװַאק ענעפורעג:ױזַא יד ,םירוחב יד

 עקַאט ,סלרעּפ לטָאמ :ןעוועג ןענייז ךעלדיימ עטנָאמרעד יירד יד טָא םורַא

 קיזייא ךורב לבייל ןוא ,סינּפיק קיציא ;דניק-רעטסעווש רענעגייא ןַא רעניימ

 תבש .ךעלרעגייז ןטכירַאפ ןוא לדיפ ןליּפש טנעקעג טָאה סָאװ ,ס'טחוש םעד

 יד ןיא ןריצַאּפש ןעז טנעקעג עלַא ייז ןעמ טָאה ,טנלָאשט ץ'כָאנ ,גָאטייב

 :ץעװָאּפיל עכיוה יד ףיוא .רעדיל ענעדישרַאפ ןעגניז ןרעה ןוא "סעקּפיל,

 ךעלעגייפ יד .סעקירוועוו יא ךעלעגייפ יא טצנַאטעגמורַא ןבָאה רעמייב

 יד וצ טריפעג טָאה סָאװ ,געוװ:ריצַאּפש םעד טכַאמעג ךעליירפ ןבָאה

 עכיוה יד טימ געוװ:ריצַאּפש ןקיזָאד םעד .ןוהעב ןוא ןירַאכט רעפרעד

 ,רענרעוו ,ץירּפ רעטלַא רעד טצנַאלפעג טָאה ,עײלַא ןימ ַא ,רעמייב עווָאּפיל

 ןיא .רעפרעד עקינייא ךיוא ןוא ענשעווָאלס בלַאה טרעהעג טָאה םיא וצ סָאװ

 יד וצ -- סקיטנוז יד ןיא ,ןדיא יד וצ טרעהעג "סעקּפיל , יד ןבָאה םיתבש יד

 ,ןטסירק

 ןטלַאהעגנָא טָאה עילידיא עקיזָאד יד רעבָא ,עילידיא ןַא ןעוועג זיא סע |

 יד סָאװ עקַאט -- ענשעווָאלס ןיא םָארגָאּפ רעד ןכָארבעגסיוא טָאה סע זיב

 טבעלעג גנַאל-ןרָאי ןעמַאזוצ טָאה'מ עכלעוו טימ יד טָא ,םירעיוּפ עשימייה

 ,זומת שדוח ןופ ןטימ ןיא ,טכַאנהנבל רענייש ַא ןיא ןבָאה ,םולשב
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 ןבָאה ,עגנוי ,עטלַא ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןדיא טרעדנוה יוװ רעמ ! טכָאקרַאפ

 ןעוועג זיא'ס .סנבעל ערעייז טימ ,ןעוורַאפ ַא ןָא ןוא סָאװרַאפ ַא ןָא ,טלָאצַאב

 ;טלעטשעגנגעקטנַא טשינ סעקישטשמָארגָאּפ יד ךיז טָאה רענייק ,שיגַארט

 ןלײצרעד ךיא לעוו םיא ןגעוו רעבָא ,רַאמיר רעד רתלא ,רענייא זיולב

 ןיא ונימב-דיחי ַא ןעוועג זיא רֶע לייוו ? רעדנוזַאב סָאוװרַאפ .רעדנוזַאב

 טשינ -- הכרב ַא ןכַאמ טפרַאדעג ןעמ טָאה ,ןדיא ַאזַא ףיוא .ענשעווַאלס

 ןוא הרובג ןייז בילוצ רָאנ ,הלילח ,טייקמורפ רעדָא טייקטנרעלעג ןייז בילוצ

 ...תונדחּפ סנױזַא זיא סָאװ טסואוועג טשינ טָאה רע ,טײקנקַארשרעדמוא

 ןוא ןייא ףיוא :רענדַאמ טסכעה ַא ןעוועג זיא ענשעווָאלס ןופ יובעג רעד

 ףיוא ןוא רעזייה עשידיא ןענַאטשעג טייז ןייא ןופ ןענייז סַאג רעקיבלעז רעד

 ךיז טלָאװ ןעמ יוו ױזַא ;רעזײה עכעלטסירק -- טייז רעטייווצ רעד

 ייווצ יד ףיוא ןעזעגנָא קרַאטש סע ךיז טָאה רעדנוזַאב רָאג .טדערעגפיונוצ

 ,ןסַאג עטסגנעל ייווצ יד ,רענעווטסיל רעד ןוא רעשטיוָאנַאטנַא רעד :ןסַאג

 טָאה סַאג רענעווטסיל רעד ףיוא עקַאט ןוא .ךַאילש םעד קידנכער טשינ

 וציוצ-ףיורַא סַאג רעקיבלעז רעד ףיוא ךיוא ןוא ,סעגייפ ַאשַאמ טניואוועג

 רעד םוחנ קיציא רעטנַאמרעד רעירפ רעד טניואוועג טָאה ,עציניש רעד

 רענעווטסיל רעד ףיוא .סינּפיק קיציא -- ,סעקביל קיציא רעדָא ,סרַאברַאה

 יד ,בוטש סי'רַאברַאה םעד םוחנ ןופ טייוו טשינ ןענַאטשעג ךיוא זיא סַאג

 ןיא ןוא ,טסָאלַאװ רעיורג רעד ,עצינלַאב רעד ןגעקטנַא ןוא ,עצינלַאב עטיור

 ,ךַאד םענעכעלב םענירג ןטימ ,עלַאקש עיורג יד -- ליט

 ךיא לעװ ,טניואוועג טָאה ס'עגייפ ַאשַאמ ואוו ןיוש טסייוו ריא זַא ,טציא

 םדוק .ריא טימ תוכייש רענעגייא ןיימ ןגעוו ,ןלייצרעד ,ןצרוק ןיא ,ךייא

 הנותח טָאה לטע עמומ ריא :םינתוחמ ,ענעגייא ךעלקיטש ןעוועג רימ ןענייז

 ןיימ טָאה ךיוא .רעדורב סעמַאמ ןיימ ,לשרעה רעטעפ ןיימ רַאפ טַאהעג

 ?עכלעוו -- ץ'ַאשַאמ ייב "ןקָארוא,; ןעמונעג ,הנח ,רעטסעוװוש ערעטלע

 ,סנטירד .סנטייווצ זיא סָאד .טשינ ךיא קניידעג ? שיאערבעה רעדָא שיסור

 זיא יז לייוו רַאפרעד עקַאט ,ז'ַאשַאמ ףיוא ןקוק וצ טַאהעג ביל םתס ךיא בָאה

 ךיא בָאה ןעיורפ ענייש ףיוא ןקוק וצ עבט יד טָא ןוא -- ענייש ַא ןעוועג

 ענייש ביל בָאה ךיא .גָאט ןקיטנייה ןזיב סע בָאה ןוא טַאהעג לָאמעלַא

 ךיוא ןעק סע ;רע'מינּפ עטנַאסערעטניא טרפב -- ןטלַאטשעג ענייש ,רע'מינּפ

 טגָאמרַאפ טָאה ןוא ןח ךס ַא טגָאמרַאפ טָאה םינּפ סיַאשַאמ .רענעמ ענייש ןייז

 ךיא זַא ,טריסַאּפ טָאה סע .ןסיוא ךיא ןיב סָאד טשינ רעבָא .םזיטענגַאמ ךס ַא
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 ַא ןגעלעג זיא סָאװ ,שטורוװָא ןייק ןרָאפוצ ןעמוקעג גָאט םענייש ַא ןיא ןיב

 זיא שטורוװָא .ענשעווָאלס ןופ טסרעוו ,קיצנַאוװצ-ןוא-ףניפ רעדָא ,קיצנַאװצ

 יו ןעזע גסיוא יז טָאה ענשעווָאלס ןגעק ןוא ,טָאטש ענדזעיוא רעזנוא ןעוועג

 ןיק ,ךעלטנגייא ,ךיא ןיב ןרָאפעג ...עלעפעש ַא ןגעק טנַאפעלע ןַא

 ךיז בָאה ךיא רעבָא ,עמַאמ ס'נטַאט ןיימ ,עבָאב ןיימ וצ ,ןיטסָארָאק

 .שטורווָא ןיא ןקיטכענוצרעביא טלעטשעגּפָא

 יו ןטיבעג ךיז ןבָאה ןטכַאמ ,עשירעלעטשנייא ןַא ןעוועג זיא טייצ יד

 ןעוועג זיא סע .ןירַא עטייווצ יד ןוא סױרַא ענייא -- רעדמעה טייב'מ

 -עשירעטילימ ענעדישרַאפ יד וצ .סעגַארפ ןייק טשינ טגערפ ,"ךעליירפ,

 עכלעוו ,סעדנַאב עשירעדרעמ ענעדיישרַאפ טעוועשובעג ךיוא ןבָאה ןטכַאמ

 ּפעק עשידיא ןלַאפעג ןענייז סע .ןטייז עלא ןופ ןדיא ףיוא טרעיולעג ןבָאה

 ,םירוחב ,ןעיורפ ,רענעמ ,עגנוי ,עטלַא ,סקניל ףיוא ןוא סטכער ףיוא

 :רעייפ ַא טנערבעג טָאה סע .רעדניק עניילק ךיוא ןוא ,ךעלדיימ

 -דרַאגנַאװַא יד ןעוועג ןענייז ,סעצווָאכַאלוב ,סעצווָאילָאקָאּפ ,סעצווָאקורטס

 רעשיטסיוועשלָאב רעגנוי רעד טימ ףמַאק ןיא רעפיולסיוארָאפ יד ,סעקינ

 "עג ןבָאה עכלעוו ,םיחצור עקיסַאלק-טשרע -- ןקַאילַאּפ יד דצמ טכַאמ

 ןוא טביורעג ,ךעלדיימ ןוא ןעיורפ עשידיא טעדנעשעג ,ןדיא טעדרָאמ

 רעייז ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןפורעג ןעמ טָאה סעצווָאקורטס יד .טרעדנילּפעג

 ,ףרָאד ןסיורג םענופ ןעמָאנ ןפיוא סעצווָאילַאקָאּפ יד .ווָאקורטס לַארענעג

 יד ןוא .ווָאילַאקָאּפ -- שטורװָא ןוא ענשעווָאלס ןשיווצ ןגעלעג זיא סָאװ

 .שטיװָאכַאלוב קַאלוב -- לַארענעג רעייז ןופ ןעמָאנ ןפיוא סעצווָאכַאלוב

 סָאד ,טייצ רעקיטכיר רעד ןיא טשינ שטורוװָא ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא זַא

 רעד ןטימ ןיא ןוא ןפָאלש טגיילעג ךיז בָאה ךיא ןעוו ,ןענופעגסיוא ךיא בָאה

 עקיד'ארומ ַא ןכָארבעגסיױא ,טרַאװרעדמוא ץנַאג ,גנולצולּפ טָאה טכַאנ

 טשינ ןעוועג זיא טקיטכענעג בָאה ךיא ואוו זיוה סָאד יו ױזַא ןוא .יירעסיש

 טָאה סע "הנותח; ַא רַאפ סָאװ טשינ ןיוש טגערפ זיא ,לַאזקַאװ םענופ טייוו

 ןעמ טָאה ןעוועג זיא ײמרַא עקידנלעטשנגעק יד רעוו ! טליּפשעגּפָא ךיז

 ,שטורווָא טיהעג טָאה סָאװ ,ןָאזינרַאג רעשיטסיוועשלָאב רעד -- ,טסואוועג

 ןענופעגסיוא טשרע ןעמ טָאה סָאד ,ןעוועג ןענייז רעלַאפנָא יד רעוו רעבַא

 ,קיטכיל ןרָאװעג זיא'ס ןעוו ירפרעדניא

 ,ס'לוולעוו ןעגייפ ייב ,עמַאמ ס'ַאשַאמ ייב ךיא בָאה טקיטכענעג ,ָאי

 ,ן'ַאשַאמ בילוצ עקַאט -- ,שטורווָא ןיא טניואוועג טלָאמעד ןיוש טָאה עכלעוו
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 "םָאקווער , ןיא טנידעג טָאה יז :"עקשיש, עצנַאג ַא ןעוועג זיא עכלעוו

 טָאה סָאװ ,רידנומ םענייש ַא ןגָארטעג טָאה יז .(טעטימָאק ןרענָאיצולַאוװער)

 יד יוװ דלַאב .טייז רעד ייב רעװלָאװער םעניילק ַא טימ ,טסַאּפעג רעייז ריא

 יו ,סיפ יד ףיוא ןעוועג בוטש ןיא עלַא ןענייז ןכָארבעגסיױא טָאה יירעסיש

 טרעהעג ךיז ןבָאה סע ;ןסַאג יד טבױטרַאפ ןבָאה ןעיירעסיש יד .ןטַאדלָאס

 רעריפנָא רעד .עדמערפ ןוא עשימייה -- ןלעפַאב ,ןעײרעמרַאיל ,ןעיירשעג

 ַא ,ןיוװַארבוד רַאסימָאק רעד ןעוועג זיא ,ןָאזינרַאג ןשיטסיװעשלָאב םעד ןופ

 טָאה עכלעוו ,ן'ַאשַאמ ןופ טרעהעג ךיא בָאה סָאד ,רעקידייטרַאפ רעטינעג

 טקורַאפ ץעגרע ליטש רעטצניפ רעד ןיא רעװלָאוװער ןטימ ןריא רידנומ םעד

 ליטש זיא ךעלדנע .שינעטלעהַאב ַא רַאפ טנידעג טָאה סָאװ ,ךָאל ַא ןיא

 רעבָא .טסואוועג טשינ ןעמ טָאה ,טגיזַאב טָאה סע ןעמעוו-רעוו .ןרָאװעג

 ...ןרעה ריא טעוװ טָא ? לגניא רעשירַאנ ַא טוט סָאװ

 ךיז ,בוטש ןיא ןסיוו סמענייק ןָא ךיא בָאה ,ךס ןייק קידנטכַארט טשינ

 ױזַא :טפרַאדַאב בָאה ךיא סָאװ ץלַא סָאד .סַאג רעד ףיוא טּפַאכעגסױרַא

 ַא טלעטשעגּפָא ךיילג רימ טָאה ,ריט טייז רענעי ןופ ןעוועג ןיב ךיא יו לענש

 ןופ בָאה ךיא ?וטסיב רעװ "? ָאטכ יט ַא; :סקיב ַא טימ רעײמרַא רעטיור

 ןבעגעג רימ רע טָאה *! רימ טימ םוק, .גנוצ ןטימ ןרעטנָאלּפ ןעמונעג קערש

 טריפעגניירַא ךימ טָאה רע ואוו זיהַא ןעמוקעגניײרַא ןיב ךיא זַא .לעפַאב ַא

 ןיא ןרָאװעג רעטצניפ קרַאטש רימ זיא ,ינַאּפמָאק , יד ןעזרעד בָאה ךיא ןוא

 ןוא ערעטלע ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,םירעױוּפ ,ןשטנעמ עיטושּפ ץוחַא .ןגיוא יד

 טשינ טָאה'מ סָאװ ,ןענױשרַאּפ עכעלטע ןעזעג ךיא בָאה ,עקירָאי-לטימ

 ענעגנַאפעג ןענייז ייז זַא ,ןענעקרעד וצ םכח רעסיורג ןייק ןייז טפרַאדעג

 ןלַאפנָא עכעלטע ןופ ךָאנ טנעקעג טוג ױזַא בָאה ךיא סָאװ ,סעצווָאכַאלוב

 ַא ןעוועג זיא'ס ,ריט יד טכַאמעגוצ ,טריפעגניײרַא ! ענשעווַאלס ףיוא ערעייז

 ...ןיוש ןוא ,בוטש עסיורג

 ןעוו טייצ ַא ןעוועג טלָאמעד זיא'ס זַא ,ןלייצרעד טשינ ךייא ףרַאד ךיא

 ןופ יו ןעגנַאגעג ןענייז "םיטּפשמ , יד ,טעינָאמערעצ ליפוצ טשינ ךיז טָאה'מ

 ךיא בָאה דייר ענייז ןופ סָאװ ,רעגערפסיוא ןַא ןעמוקעג זיא דלַאב .ןײלַא ךיז

 ,"ליקשטדעווזַאר , רעגנוי ַא ןייז ןיא ךימ טקיטכעדרַאפ ןעמ זַא ןענַאטשרַאפ

 ךיז ןבָאה ,ןטכַאמ ערעדנַא יד ייס ןוא סעקיװעשלַאב יד ייס .רעריּפשסיױא ןַא

 ךיא ,ייַא .סרעריּפשסױא סלַא ךעלדיימ רעדָא ,ךעלגניא עגנוי טימ טצונַאב
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 ךיא ? סעצווָאכַאלוב יד וצ ךיא םוק יו, :רעגערפסיוא םוצ ט'הנעט'עג בָאה

 ...ןיוש ןוא ,קעשַאד םוצ דער "! דיא ַא ךָאד ןיב

 רעצימע יו ךיילג ,ךיא ןיב ,קעװַא זיא רעגערפסיוא רעד יוו םעדכָאנ

 וצ סיױרַא זיא סָאװ ,רעטצנעפ ןסיורג ַא וצ ןעגנַאגעגוצ ,טּפוטשעג ךימ טלָאיו

 ,לגניא רענשעווָאלס ַא ןעזרעד גנושַארעביא ןיימ וצ בָאה ןוא סָאג רעד

 בָאה ךיא ,"טוירּפ , ַא ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,ס'עטָאנ ןעקנילע

 ,ץַאשַאמ ,ן'ַאשַאמ גָאז, :םיא וצ ןעיירש ןוא סעילפַאט יד ןיא ןּפַאלק ןעמונעג

 ,ןענַאטשרַאפ ךימ טָאה רע זַא םינּפ ַא ןוא טקוקעגנָא עלייוו ַא ךימ טָאה רע

 ןעזרעד ךיא בָאה םורַא העש ַא ןיא .ןפַאלעגקעװַא ךיג זיא רע לייוו

 רעגניפ ןטימ יז טָאה "ֵ! רע זיא סָאד , :רעציּפָא ןַא טימ ץ'ַאשַאמ ןעמוקנײרַא

 ןרעכיז ַא ןופ ןרָאװעג טעװעטַארעג ךיא ןיב ױזַא ןוא .רימ ףיוא ןזיוועגנָא

 ...טשינ עגַארפ ןייק רָאג זיא םעד ןגעוו ,טיוט

 זַא ,טדערעגסיוא קרַאטש ַאשַאמ יא רעציפָא רעד יא ךימ טָאה ןסיורד ןיא

 .ןסיורד ןיא ןפיולסױרַא טשינ יירעסיש ַא ךָאנ דלַאב ךיא לָאז לָאמ ןטייווצ ַא

 ,זנַאג ַא יו רענעקָארשעגרעביא ןַא ןוא ןגיוא עטרערטרַאפ טימ בָאה ךיא

 טָאה רעציפַא רעד סָאװ ,עלעטָאמ ,ןענַאטשרַאפ טסָאה, .ּפָאק ןטימ טלקַאשעג

 טשינ ךָאנרעד בָאה ךיא *! ןענַאטשרַאפ ךיא בָאה יאדווַא , *? טגָאזעג ריד

 רעד וצ ןיטסָארַאק ןייק ןרָאפ וצ טָאטשנָא ;טכענ עכעלטע ןפָאלש טנעקעג

 ...ןעמַאמ רעד וצ ענשעווָאלס ןייק םײהַא ןרָאפעגקירוצ ךיא ןיב ,ץ'עבָאב

 .י .נ ,1977 ,8 .צעד ,"טייהיירפ ןגרָאמ,

 ןייּבשיפ ןימינּב

 ןיא ָאידַאר ןשידיא ןפיוא ןטָארטעגפיוא ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמב ןענייז

 גנַאל טשינ רעד טמענרַאפ ,ןעמַארגָארּפ ענעדישרַאפ טימ ,עקירעמַא

 ןַא ןייבשיפ ןימינב רעקימָאק-רעליּפשיוש רעשידיא רענעברָאטשרַאפ

 ,טרָא םענעעזעגנָא

 ,ןייא:ךָאװ ןייבשיפ ןימינב זיא רָאי קיצנַאװצ ןוא ףניפ עטוג ןופ ףיול ןיא

 ענייא -- םַארגָארּפ-ָאידַאר "ססעוורָאפ, רעד ףיוא ןטָארטעגפיוא סיוא-ךָאװ

 סָאװ ,םינימה-לכמ סרעגניז ןוא ןטסיטרַא עשידיא לָאצ רעד ןשיװ צ
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 ןיא ןעמַארגָארּפ-ַאידַאר עשידיא עטסטנענימָארּפ ןוא עטסטלע יד ןופ

 .עקירעמַא

 ,ןטלעוו ןייק "ןעמונעגנייא , טשינ טָאה רעליּפשיוש ַא יו ןייבשיפ ןימינב

 סיואכרוד טָאה סָאװ ,"עקנישזָאר, ענעגייא ןַא טגָאמרַאפ טָאה רע רעבָא

 רעשידלעה ןייק ןעוועג טשינ ךיוא זיא רע .םעט םענעגייא ןַא טַאהעג

 ,סנױזַא סעּפע ןסעזַאב טָאה "עלעקרוגיפ, סָאד טָא רעבָא ,ןױשרַאּפסנַאמ

 םענעגייא ןַא טגָאמרַאפ טָאה ,רעדיוו עלעכלעק ןייז .טרינַאּפמיא טָאה סָאװ

 טָאה ,"טינש , ןשימָאק ַא ןופ ,ןח ןסיוועג ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,"עלעדנעט;

 .רעטכעלעג ןקיצרַאה ַא ןפורעגסױרַא

 ןייבשיפ ןימינב טגעלפ "ןטובירטַא; ענערָאבעגניײא יירד יד טָא טימ

 ענייז ייב רעמ ךָאנ ןוא סרערעהוצ-ָאידַאר ענייז ייב ייס ןעמענסיוא קרַאטש

 ,"דיּפקמ , רעסיורג וצ ןייק ןעוועג טשינ רשפא זיא רע .סרעכוזַאב-טרעצנָאק

 לָאמ עלַא טָאה רע ;'לַאירעטַאמ ,, תוכלה ןיא רעביילקרעביא ליפ וצ ןייק

 -- ץיוו ןגנירג םעד ,רָאמוה ןכעלטינשכרוד םעד ,טרָאװ עטכייל סָאד טכוזעג

 רע טגעלפ ךָאד .םלוע םייב ןעמענוצסיוא ףיוא הנווכ רעד טימ ץלַא

 ,"ןּפיױרג:לרעּפ , ס'מכילע םולש ןענעיילרָאפ טנכייצעגסיוא

 - ןיא ,"ל'שמש , סָאד עלעכילָאר ןיילק ןייז ןיא ןטָארעג ןעוועג ךיוא זיא רע

 ןיא ץרעשיוא השמ טימ ,'לסעבעלַאב רענליוו, רעד םליפ ןטנַאקַאב םעד

 ןקידווע'נח רָאג ַא ףיוא טריפעגכרוד עלָאר יד טָאה רע .עלָארטּפױה רעד

 רעקיזָאד רעד ןיא זיא רע .גנונעקרענָא ןענואוועג םיא טָאה סָאװ ,ןפוא

 .טַאהעג האנה םיא ןופ טָאה םלוע רעד ןוא שימָאק ןעוועג עלָאר רעניילק

 עלָאר רעניילק ןייז ןיא ןבײהוצסױרַא ךיז ןזיוװַאב ךיוא רע טָאה ױזַא טקנוּפ
 רעד ןיא רעשיוא השמ ןקיבלעז ןטימ -- "דימש רעד לקנַאי, םליפ םעד ןיא

 ,עלָאר-ציּפש

 רעמ ןיא ןגעלעג ןעוועג עקירעמַא ןיא רעטַאעט עשידיא סָאד טלָאװ

 טימ ןייבשיפ ןימינב יו רעליּפשיוש ַאזַא ןופ ןעמ טלָאװ ,טנעה עלערוטלוק
 ַא ןוא לוש-רעטַאעט ַא ןופ ףליה רעד טימ "ןטובירטַא, ענערָאבעגניײא ענייז
 ןשידיא םענעטָארעג ַא ןטענקסיא טנעקעג ,רָאסישזער ןטריטנַאלַאט

 .רָאיטקַא

 רעד ןיא ןרעוו סָאװ ,סרעליּפשיש ןימ םעד ןופ ןעוועג זיא רע
 ךיז ןעק סָאװ ,רענייא -- "ּפיט, ןעמָאנ ןטימ טנכייצַאב טלעוװ-רעטַאעט

 .רעמ טשינ ןוא סעלָאר עסיוועג ןיא זיולב ןענעכייצסיוא
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 יו ,"לזמ, ןרעסעב ךס ןייק טַאהעג טשינ טָאה טלעוװ-ַאידַאר עשידיא יד

 טשינ טייוו ןלַאפעגנײרַא זיא יז ךיוא .עקירעמַא ןיא רעטַאעט עשידיא סָאד

 יָאידַאר רָאּפ ַא ןופ םַאנסױא רעד טימ .טנעה עטסַאּפעגוצ ןייק ןיא

 ַא ןופ ןעוועג ןעמַארגָארּפ-ָאידַאר עשידיא עטסיימ יד ןענייז ,ןעמַארגַארּפ

 יד ץוחַא -- טשינ רעמ ייז טקנעדעג רענייק סָאװ ,רעטקַארַאכ-"ּפַאל-ּפַאכ,

 .טקילײטַאב ייז ןיא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןרָאיטקַא ,סרעגניז ,ןטסיטרַא

 ענעדישרַאפ ןוא ךס ַא ןיא ןעמונעגלײטנָא טָאה ןייבשיפ ןימינב

 רקיע רעד םיא ןעמ טעוװ ןעקניידעג רעבָא ,ָאידַאר רעד ףיוא ןעמַארגַארּפ

 "סטרעוורָאפ, רעד ףיוא ירפרעדניא קיטנוז ןדעי ןטירטפיוא ענייז רַאפ

 רעדעי -- עקסערָאמוה עצרוק ַא ןענעײל-ליּפשּפָא ןייז טימ םַארגָארּפדַאידַאר

 טנכייצעגסיוא ךיז רע טָאה לעיצעּפס .רעביירש ןשידיא רעדנַא ןַא ןופ לָאמ

 ס'נַאמלעדָאנ השמ ןוא (רעלדַא .י) ס'רענווָאק .ב ,ס'רידַאנ השמ ןיא

 -- ןעקניידעג גנַאל םיא ןעמ טעוװ ןטירטפיוא ָא-יד רַאפ .סעקסערַאמוה

 קידנעטש ךיוא טעוו םלועיָאידַאר רעשידיא רערָאג רעד יווװ טקנוּפ

 רעד ףיוא "רעטסיײמ-מַארג , םעד ןופ עלָאר ןייז ןיא ץ'רעלוקס יבצ ןעקניידעג

 ןעקניידעג קידנעטש טעװ ןעמ יוװ ןוא ;םַארגָארּפ-"סטרעוװרָאפ , רעקיבלעז

 רעקיבלעז רעד ףױא ןע'מכילע םולש ןענעייל ןייז רַאפ ןיַאקנעסַאב ןעב

 .ןרָאי לָאצ ַא ןופ ךשמב עיצנַאטס-ַאידַאר

 ,םענעגייא ןייז טימ ייס טנכייצעגסיוא ךיז טָאה ןייבשיפ ןימינב

 -ניײא ןייז טימ .ייס ןוא טקעלַאיד רעװעשרַאװ:-שילױּפ םענעריובעגנייא

 רע יו טקנוּפ ןעגנולקעג טָאה סָאװ ,טקעלַאיד "ןשיווטיל , ןטריטשומעג

 קרַאטש ןעוועג זיא רע ןעמעוו ןופ ,ץ'ווָאלוב ףסוי טדערעגכָאנ טלַאװ

 ,גרעבנזָאר לכימ טַאהעג ךיוא טָאה םיא ףיוא העּפשה ַא .טסולפנייאַאב

 ָאטשינ וליפַא זיא'ס ןוא -- קעװַא זיא רע זַא ,רָאי ַא ןרעוו טעוװ דלַאב

 ןוא ,ןזָאלעג טשינ רע טָאה רעדניק ןייק .טײצרַאי ןייז ןעווַארּפ לָאז סע רעוו

 :רעווש ַא טגיל ,עטליײצעג ןענייז געט עריא סָאװ ,ַארַאלק ,בייוו ןייז

 רָאנ סָאװ ,"תונויער , ןיא ץעגרע ןגָארטרַאפ טעב םוצ טדימשעגוצ עקידנקניז

 .ייז ןופ טסייוו ןיײילַא יז

 ...טשינ טרָאװ ןייק רָאג זיא סע ? שיגַארט

 .י .נ ,1968 ,15 .גיוא ,"עמיטש רעטעברַא עיירפ
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 ץשַא םולש טימ ןשינעגעגַאּב

 ,שטיב ימַאימ ןיא טבעלעג ןוא טניואוועג ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא טָאה

 ,א ,(ןַאמטוג םייח) רעקידעבעל רעד ,ץרַאוװש .י .י ,ינודקומ .א .רד יו

 רעד יו רערעדנַא ןייק ןייז טנעקעג טשינ טָאה ,דנַאלזייא ןבואר ,שולת

 .שַא םולש רעלעטשטפירש רעשידיא רעסיורג

 ,.רד רעזייב קידנעטש רעד וליפַא ,םיא וצ טקוקעגפיורַא ןבָאה עלַא

 .'רעגינ .ש טימ "המחלמ, ַא טריפעג גנַאל ןרָאי טָאה רעכלעוו ,ינודקומ

 סָאוװ ,החּפשמ:רעביירש רעשידיא רעד ןופ ןיורק יד זַא ,ךיז טײטשרַא 5

 :טשינ ןעמ טסייוו םויה-דע ןוא ןגָארטרַאפ טנעקעג טשינ ךיז ןבָאה עדייב

 ...ןעוװעג טכערעג זיא ייז ןופ רעוו

 רעטיירב ןוא רענעש טבעלעג טָאה ׁשַא םולש זַא ,ךיוא ךיז טייטשרַאפ

 זיא רע לייוו ,שטיב ימַאימ ןיא רעביירש עשידיא עטנָאמרעד עלַא יד ןופ

 ַא ןיא טניואוועג טָאה רע ןעמעלַא יז ןופ רעטסכייר רעד ןעוועג

 טָאה רע ןכלעוו ןיא ,ליבָאמָאטױא ןַא טַאהעג :הריד רענעגייא רעמעוװקַאב

 עסיורג ַא ;'םיצפח, ערעייט ;עקצַאצ ַא ןיא דניק ַא יו טלגיּפשעג ךיז

 . "קַאטס , ַא ןוא ,לבעמ םענייש ;רעכיב ןוא םירפס ןופ ןקיטנַא טימ קעטָאילביב

 .ןענייו רעשעלפ ערעייט ןופ

 ץינודקומ .רד .ךיז וצ םיהַא ןדַאלעג ׁשֵא םולש טָאה ןעמעלַא טשינ

 טגעלפ רע סָאװ ,ןקיצנייא םעד .טפָא וצ טשינ רעבָא ,ןדַאלנייא רע טגעלפ

 רעקיטכיר ,הריד רעמירָא ןייז ןיא םיא ןכוזַאב ןעמוק ךיוא ןוא ןדַאלניײא

 עמערַאו ַא טַאהעג ׁשַא םולש טָאה ן'שולת וצ .שולת ןעוועג זיא ,"שזַארַאג;

 יא ןוא ןצבק רעסיורג ַא יא ןעוועג זיא רע לייוו ,רַאפרעד רשפא ;גנואיצַאב

 ...ץרַאה קנַארק ַא טַאהעג טָאה רע

 ייווצ יד ןבָאה לָאמעלַא טשינ זַא ,ןרעוו טקרעמַאב ךיוא ָאד ףרַאד סע

 ענזירּפַאק קרַאטש ןעוװװעג ןענייז עדייב .ךיז ןשיוצ םולשב טבעלעג

 ןייז ןיא רעביירש רעשידיא רעטסכייר רעד רשפא ,ריבג רעד יא ,"סעמַאד,

 | , ..שולת .א ,ןצבקבש-ןצנק רעד יא ,שַא םולש ,טייצ

 טגעלפי'מ ,ן'שולת וצ ליבָאמָאטיוא ןייז טימ טפָא ןעמוק טגעלפ שַא םולש

 לשעלפ ענעגייא ןַא ןעגניירב שֵא טגעלפ לָאמַא) "םייחל  ַא ןעקנירט

 ַא ףיוא ליבָאמָאטיוא ןייז ןיא ץ'שולת ןעמענ רע טגעלפ ךָאנרעד ןוא ("הקשמ,
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 טגעלפ לָאמַא .שטיב ימַאימ ןיא ןטנגעג ענעדישרַאפ רעביא עזייר רעצרוק

 ..."יוואומ , ַא ןעז ץשולת "זןעמענסיוא, ׁשַא

 ךס ַא ןוא "סעמַאד , ענזירּפַאק קרַאטש ןעוועג ןענייז עדייב ,טגָאזעג יו

 ַא ייז ןשיווצ ןעמוקרָאפ טגעלפ ןטייווצ ַא ןוא "םייחל , ןייא ןשיווצ לָאמ

 טשינ םיא זיא שולת ןוא ץשולת ןגָאזנײרַא טגעלפ שַא .דייררעביא רעפרַאש

 עקידוועמעש יד ןופ ןעוועג טשינ זיא שולת .רעפטנע ןייק קידלוש ןבילבעג

 .ןָאטעג סע רע טָאה ןצימע ןגָאזנײרַא טפרַאדעג טָאה'מ זַא ןוא

 סָאװ ,זגורב ַא וצ טריפעג ןדערעביא עפרַאש יד -טָא ןבָאה לָאמנייא טשינ

 זיא רעטעברעביא רעד :קידריווקרעמ ןוא .געט עכעלטע ןטלַאהעגנָא טָאה

 םוצ ליבָאמָאטױא ןייז טימ ןעמוקוצ טגעלפ רע !ׁשֵא ןעוועג לָאמעלַא

 ;ןָאט ףייפ ַא ןוא "לצַאלַאּפ , ןקידעשזַארַאג סע'שולת ןופ לרעטצנעפ םעניילק

 טגעלפ שולת ןוא "?זגורב ץלַא ךָאנ טסיב ,ץַאגיַאש רעדנַאלב ,יעה,

 :גָאז ַא ןָאט ןוא ךיז ןטעברעביא סעישַא ןופ רענעדירפוצ ַא ןעמוקסורַא

 ןפנָארב -- "הרוחס לסיב, ע'תמא יד ךייא רַאפ בָאה ךיא ,ץירּפ ,ןײרַא טמוק;

 ,קירוצ ןטעבעגרעביא ךיז טָאה'מ ןוא *! טלעוו רעד ןיא סנייא

 וינ ןיא .שטיב ימַאימ ןופ יא ןוא קרָאי וינ ןופ יא ןישַא טנעקעג בָאה ךיא

 (ׁשֵא ָאמ) ס'נוז ןייז ןיא םיא טנגעגַאב לָאמ עטשרע סָאד ךיא בָאה קרָאי

 ןעגנוזעגניירַא בָאה ךיא ןעמעוו רַאפ ,"סדרָאקער שַא, ָאידוטס גנידרָאקער

 לארשי:ץרא טימ (טשינ טציא ןיוש קנעדעג ךיא) דרָאקער ריפ רעדָא יירד

 קרַאטש רעדיל לארשי ץרא יד ןענייז ץשַא .רַאוטרעּפער ןיימ ןופ רעדיל

 ףעגניז ןיימ רַאפ ןטנעמילּפמָאק טכַאמעג רימ טָאה רע ןוא ןלעפעג

 ןופ גנַאזעג סָאד) "קמעה ריש , דיל ןייא ןעוועג ןלעפעג םיא זיא טּפיוהרעביא

 ןטכע ןַא טָאה ריא , .("החונמ האב, ןסייהעג לַאניגירַא טָאה סָאװ ,קמע

 ,טגָאזעג רימ רע טָאה ,"גנַאלק ןשילַאטנעירָא

 .שטיב ימַאימ ןיא ,דוָאר ןלָאקניל ףיוא ן'שַא טנגעגַאב ךיא בָאה רעטעּפש

 ַא ןבעגעג ךיז רע טָאה ,"ַא, .רעבמעצעד שדוח ןיא ןייז טפרַאדעג טָאה'ס

 יד ריא טָאה !יניַאדרַאי רעגניז רעניטסעלַאּפ רעד ךָאד ריא טייז סָאד , ,ּפַאכ

 "לָאמ ןיימ ןעזעג סנטייצ

 ."ןעזעג;

 "? סדרָאקער ענייז טימ סיוא רע טכַאמ יוװ ,ונ,

 ,"טכעלש טשינ,

 "? טַאל ַא ןרעוו טעװ רע ,יניַאדרַאי טנַארפ ,ריא טניימ יו,
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 "?םעד טימ טניימ ריא סָאװ טשינ סייוו ךיא,

 "? טלעג ַאק ךָאנ רימ ַאב ןעַאל ןפרַאד טשינ טעװ רע יצ ,ןיַאמ'כ,

 ."טשינ ךיא סייוו סָאד,

 .ןָאטעג גערפ ַא גנילצולּפ ךימ ׁשַא טָאה ,*? ןעז סעּפע טליוו ריא,

 "ל לשמל ,רעגייטש ַא,

 -- ,טנַאה ןרעטנוא ןעמונעגנָא ךימ רע טָאה ,"ןריצַאּפש רימ טימ טמוק,

 ! ןזַאװ סעּפע ךַא לעוו'כ,

 םענופ רעטצנעפ-יוש ןסיורג ַא וצ טריפעגוצ ךימ טָאה רע ןוא

 רעד טימ רימ טזייוו ןוא דוָאר ןלָאקניל ףיוא טפעשעג:ךוב "יעדלבָאד,

 :ןָא טנַאה רעטכער

 ןשידיא ַא ןופ קרעוו יד טימ ךיז טגעלעצ ןעמ יװ ןָא רָאנ טצקוק,

 יו רעבַארש

 סע'שַא םולש טימ טגיילעגסיוא ןעוועג זיא רעטצנעפ-יוש רעסיורג רעד

 יהד ,,) "ירצונ רעד , ,("ןָאשיײװלַאס ,) "דיא םיליהת רעד , :ייז ןשיווצ ,רעכיב

 סָאד , ,"םשה שודיק , רעכיב יירד יד ךיוא ךיז טכַאד ,ןוא ,"ירעמ , ,("ןירַאזַאנ

 ."לטעטש סָאד, ןוא "לָאט ןופ גנַאזעג

 ? םעד וצ ריא טגוז סוָאװ,

 ךיז טמירַאב ןעמ סָאװ ןייש רעייז יאדוװַא זיא'ס ? ןגָאז ךיא לָאז סָאװ,

 "טשינ ךיא ןיב טרעטסײגַאב רעבָא ,רעביירש ןשידיא ַא טימ

 טָאה ןַאמרעביל םייח רעד ? תונעט רימ וצ ךיוא טָאה ריא ,עואוו,

 ןימ זיא רע ;םיא ףיא ןעמוק לָאז הלּפמ ס'נמה !ט'מס'רַאפ ןעמעלַא

 "! אנוש רעטסערג

 סָאװ ןביירש טנעק ריא ,תונעט םוש ןייק ךייא וצ טשינ בָאה ךיא ,ןיינ,

 ,"סעיצַאװרעזער עניימ רימ בָאה ךיא רעבָא ,טליוו ריא

 יד טּפַאכעג טָאה רֶע ןוא *! יַאב דוג ,גָאט ןטוג ַא רימ טָאה ,ױזַא ביוא,

 ...קעװַא זיא ןוא ,ןילָאװ ןיא זנוא ייב טגָאז'מ יו ,סעציײלּפ יד ףיוא סיפ

 ןטינשעג טָאה רע ,רוגיטק רעטסערג סישַא ןעוועג זיא ןַאמרעביל םייח

 טָאה רע .טנעקעג רָאנ טָאה רע ואוו טייהנגעלעג רעדעי ייב ,םיא ןופ ןסַאּפ

 וצ ןבירטרעביא ןייז טשינ טעוו סע .ןליוק עסייה ףיוא טגיילעג שממ םיא

 טָאה ןַאמרעביל םייח רעבָא .ןרָאי יד ןעגנַאגרעד ץ'שַא זיא רע זַא ,ןגָאז

 ,בא טיול טצנַאטעג טָאה רע סָאװ םעד רַאפ "הלּפמ ס'נמה , ןייז ןגָארקעג

 ןקורד טלָאװעג טָאה ןַאמרעביל םייח ןעוו :ונייהד ."עקדוד , ס'נַאהַאק
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 םיא ןַאהַאק טָאה ,"לָאט רעמָאי ןיא , ךוב ןייז ןופ "סטעוורָאפ , ןיא ןלטיּפַאק

 וצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה ןַאהַאק ."קעדָאּפס ַא טימ אל, טגָאזעג ןוא טקנַאדעגּפָא

 טָאה ןַאמרעביל םייח סָאװ ,ךוב םענופ ןלטיּפַאק "סטרעוורָאפ , ןיא ןקורד

 ,קרעוו-ןיורק ענייז ןופ םענייא רַאפ ןטלַאהעג

 עיצקַאדער רעד ןיא גָאטימכָאנ םעד ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק לע ךיא

 ,ןַאמרעביל םייח ,רֶע ואוו ,רעווקס ןָאינוי ףיוא "טַאלבנכַאוװ רעקרָאי-וינ, ןופ

 ןופ רָאטקַאדער ןרַאפ לגניא-רדח רענעסימשעגּפָא ןַא יו ןענַאטשעג זיא

 -ספליהעג ןלעיציּפָאמוא םעד ,רימ רַאפ ךיוא ןוא ,ןַאמביל קחצי ,לַאנרושז

 םייח יו -- רָאטקַאדער רעלעיציפָא עקַאט רעטעּפש ןוא ,רָאטקַאדער

 -ץגנָא עירעס יד ןקורדּפַא ליוו רע זַא ,ןע'נַאמביל ןטעבעג טָאה ןַאמרעביל

 וצ טיירג זיא רע זַא ןוא "לָאט רעמָאי ןיא , ךוב םענופ ןעלטיּפַאק ענעבירש

 ,לטיּפַאק ןטקורדעג ןדעי רַאפ "ןמוזמ, ןלָאצַאב

 ס'נַאמרעביל ןעוועג זיא ,ךיא ביולג ,סָאד .ןעוועג זיא ױזַא ,הוה-ךכ ןוא

 ...ןרָאװעג םיוקמ זיא "הללק, סע'שַא .ףָארטש

 םעד ,ץ'פָאגָאר ללה ןשיווצ טָאה ,רעטעּפש ןרָאי טימ :אחרוא-בגא

 -שיאערבעה ןטמירַאב םעד ןוא ,"סטרעוורָאפ , ןופ רָאטקַאדער זקידרעטעּפש

 רעד ןיא ,"עקיָארט רענעדלָאג, רעד ןופ רענייא ,רעלעטשטפירש ןשידיא

 ךוסכיס ַא ןכָארבעגסיױא ,רואינש ןמלז ,רוטַארעטיל רעשיאערבעה רעיינ

 "סטרעװרָאפ, ןיא ןקורד וצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה ףָאגָאר סָאװ םעד בילוצ

 -ץנַאלג ,א ,ןײטשטַאלג בקעי ןגעג ןלקיטרַא עשימעלָאּפ עפרַאש ס'רואינש

 ןופ עיצקַאדער ןיא ןעמוקעג זיא ,רואינש ,רע ךיוא .קיריל .ס ןוא סעלעיעל

 ץענייז רַאפ לַאנרושז ןיא ץַאלּפ ןע'נַאמביל ייב ןטעב "טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ,

 ןוא ,(ץיזַאב ןיימ ןיא ץ'די-בתכ ענעבירשעג יד בָאה'כ) ןעלקיטרַא עסיורג יירד

 טָאה ןַאמביל יצ .ייז ןקורד רַאפ טלעג "ןמוזמ, טלָאצַאב טָאה רע ךיוא

 סָאד -- ,ן'רואינש עגונב ייס ןוא ןע'נַאמרעביל עגונב ייס ,קיטכיר טלדנַאהעג

 | ...ןינע רערעדנוזַאב ַא זיא

 הריד רענייש רעד ןיא ן'שַא ייב ןעוועג ןיב ךיא סָאװ לָאמ ןקיצנייא םעד

 ןופ טסַאג ןרַאפ "םינּפ-תלבק, ןעמיטניא ןַא ףיוא ןעוועג זיא שטיב ימַאימ ןיא

 סָאװ ,"לגיּפש רעד , ןופ רָאטקַאדער ,ןַאמזורג .ל רעביירש םעד ,עניטנעגרַא

 רעמערַאװ רעשימייה ַא ןעוועג זיא סע .סערייא-סָאנעוב ןיא סױרַא זיא

 :.סיױרַא קידנליוו:טשינ רשפא ךיז טָאה ינודקומ .רד רעבָא ,"םינּפ-תלבק,

 ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא ןובשח סע'שַא ףיוא גנוקרעמַאב ַא טימ טּפַאכעג
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 "ךע ליירפ , ץנַאג ןרָאװע ג זיא סע זיב ,"ַאלַאזַאק ַאי ,ַאלַאזַאק יט , ןופ "הנותח,

 רעד ןוא טרעקַאלפעצ רעמ רעייפ רעד ךיז טָאה לָאמַא סָאװ ןיימ ךיא --

 ...ןרָאװעג טרעטשעצ זיא "םינּפ-תלבק,

 ץינודקומ .רד טָאה רע זיב טכַאקעג קרַאטש ךךיז טָאה ׁשַא

 טימ ןקעטש ןייז טּפַאכעג טָאה רעטצעל רעד ןוא דלודעג ןופ טכַארבעגסױרַא

 רעד .ריט ןופ ּפַאלק ַא טימ קעװוַא :לָאשַאּפ -- ןוא עקלַאג רענרעבליז רעד

 לענש ןבָאה ךיא ןוא שולת ךיוא .ןייגעצ ןעמונעג זייווכעלסיב ךיז טָאה םלוע

 ,ךליו -- ןוא סעצײלּפ יד ףיוא סיפ יד טּפַאכעג

 יו לַאדנַאקס ַא סיוא טכערב סע רעדייא ןיײגקעװַא רימָאל ,ינדרי ,טמוק,

 .ןײרַא רעיוא ןיא טעקשושעגניײרַא רימ שולת טָאה --

 עגנַאל ייווצ ענייז ;רעגיט רעטציירעצ ַא יו ןעזעגסיוא טָאה ׁשֵא םולש

 שטעּפ ןעגנַאלרעד רע טעװ ,טָא-טָא :ןטפול רעד ןוא ןגיולפעג ןענייז טנעה

 ...ןצימע

 .ןגָארטעגּפָא לענש ךיז ןבָאה ךיא ןוא שולת

 1976 ,23 .ווָאנ ,"טייהיירפ ןגרָאמ,

 אירּב לארשי ןזח

 ןזח ַא ןעוועג זיא רע לייוו ,רַאפרעד זיולב טשינ טנעָאנ ןעוועג רימ

 ,ןבעל ןיא רעלטסניק ַא ךיוא רָאנ ,דומע םייב רעלטסניק ַא ,אלמ-הפב

 ןעמ טָאה ,סַאג ןיא ןעגנַאגעג זיא רע זַא ,ץוּפסיוא ןייז ןיא ,לעטש ןייז ןיא

 ןוא תועט ַא ןכַאמ טנעקעג רשפא טָאה'מ .רעלטסניק ַא טייג סע זַא ,ןעזעג

 ,רעלַאמ ַא ,רָאיטקַא ןַא ,רעקיזומ ַא ,רעביירש ַא זיא רע יצ יונעג ןסיוו טשינ

 זיא ,ה"ע אירב לארשי ןזח רענעברָאטשרַאפ-גנולצולּפ-קיטייצירפ רע ך

 יו רעדָא ,"לרעמש רעדָא חרז ,לקנַאי, רע'טושּפ ןייק טשינ זיא סָאד זַא רעבָא

 ןעוועג זיא סָאד ,"ירעה דנע קיד ,םָאט, ,סיוא ךיז טקירד רענַאקירעמַא רעד

 ַא רַאפ זיא סָאד סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ רועיש ַא ןָא טגָאמרַאפ טָאה רע .רָאלק

 ! טנַאלַאט יו ,קיטכיוו ױזַא רשפא רעלטסניק

 יכדרמ ,טַאלבנזָאר עלעסָאי :םינזח עטמירַאב עדַאיעלּפ רעד ןשיווצ

 ןוא ץנַאלג ,קישטניּפ ,ןַאגַאק-וָאּפָאק ,ןיטרַאוװק ,ןַאמטיױור דוד ,ןַאמשרעה
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 -תחנ ַא ןעוועג זיא רע .ץַאלּפ ןקיטרַאנגיײא ןַא ןעמונרַאפ אירב טָאה ,ערעדנַא

 סָאד .טנרעלעג םיא ןופ ךס ַא טָאה'מ .ןענוַאד דומע םייב םיא ןרעה וצ חור

 שטיינק ןדעי ןופ ןעגנוזעגסורַא טָאה ,תונזח ןיא עשירעגייטש סָאד ,עטלַא

 ,ןויטַאטישטער ןופ רעפַאש רעסיורג ַא ןעוועג ךיוא ןיילַא זיא רע .םענייז

 רעד ןופ קידנריאודַארג .דומע םייב ןזח רעסיורג ַא קידנעייז ץוחַא

 רעד ןיא טָאה רע ןעמעוו ייב ,"עירָאטַאװרעסנָאק-רענווָאר לדייז , רעטמירַאב

 .טכע סָאד ךיז ןיא ףיט ןגָארטעג רע טָאה ,ררושמ סלַא ןעגנוזעג טנגוי

 ךיז טָאה סָאוװ ,תונזח עקידלדורּפש ןוא עקידנלעווק סָאד ,עלענָאיצידַארט

 ַא רָאג ןיא טריזילַאטסירקעגסיױא ןוא טמערופעגסיוא תורוד ןופ ךשמב

 עשידיא יד ןופ םירישה ריש, רעד ,ןרָאװעג זיא סָאװ ,טסנוק רעכיוה

 !טלעוו רעצנַאג רעד רעביא "ןסַאמ-סקלָאפ

 ןרָאבעג זיא אירב ואוו ,עיצילַאג ןיא עלעטעטש ןיילק ַא ,עשייר ןופ

 לָאמעלַא טשינ זיא געוו רעד .ךלהמ רעטייוו ַא זיא ,קרָאי-וינ זיב ,ןרָאװעג

 טשינ ...רעכיּפעט ענירג טימ רעדָא ,ןעמולב טימ טגיילעגסיוא ןעוועג

 טָאה'מ ,םייה רעטלַא רעד ןיא ןזח ַא ייב ררושמ ַא ןייז וצ ןעוועג זיא גנירג

 ןעוועג רעבָא זיא סע .ןגָארטוצרעבירַא ןוא ןייטשוצסיוא ךס ַא רעייז טַאהעג

 ןיא ןטָאנ לכיב םעד ןטלַאה סָאד ,המיב רעד ףיוא ןייטש סָאד ,ןעגניז סָאד ביל

 רַאפ סָאװ -- "טסילָאס , ַא ןעוועג זיא'מ זַא ךָאנ טסעומש רעוו ןוא ,טנעה יד

 ! גנובעלרעביא ןַא

 םידמול ,עמערָא ןוא עכייר ,רעליימ ענעפָא טימ ןייטש ןגעלפ םורַא ןדיא

 ! תחנ טּפעשעג ןבָאה ןוא -- תוכאלמ-לעב ןוא םירחוס ,סעקַאטסָארּפ ןוא

 שממ ןעגנַאגעצ ךיז ,גונעת ןופ דרעב יד טעלגעג ,תואיּפ יד טשיוועג טָאה'מ

 רַאפ סָאװ ןוא ,סַאב ַא רַאפ סָאװ ,רָאנעט ַא רַאפ סָאװ ,יַא ,יַא ,יַא, ! דיירפ ןופ

 טָאה ןעמ *! עלעטלַא ןַא ,קישטנַאּפרַאס ַא רַאפ סָאװ ,יַא ,יַא ,יַא ! ןָאטירַאב ַא

 ,גָאז ןדעי ךָאנ ,גנוז ןדעי ךָאנ ןּפיל יד טימ ןעקשטָאמס וצ טרעהעגפיוא טשינ

 יצ ,טסילָאס רעד רעדָא ,רָאכ רעד רעדָא ,ןזח רעד סָאװ ,שטיינק ןדעי ךָאנ

 יד ,הניגנ ןימ עקיצנייא יד ןעוועג זיא תונזח ! טזָאלעגסױרַא טָאה ,לטסילַאס

 ןופ ,םייה רעטלַא רעד ןיא דיא רעד רעכלעוו טימ ,קיזומ ןימ עקיצנייא

 ןייז ןעוועג זיא לוש יד ! ןעוועג היחמ ןוא טקיוװקעג ךיז טָאה ,עּפָאריײא-חרזמ

 ! עינַאפמיס ןייז ,ערעּפָא ןייז ,רעטַאעט

 ןשיווצ -- עקירעמַא ןייק םינזח עטמירַאב ייר ַא רעבירַא ןעמוק טָא ןוא

 -קנַאב עטעפ טימ ןדיא ,ןדיא עכייר ! טייקיניילק ַא ! עקירעמַא .אירב ךיוא ייז
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 ךיז ןזָאל ,ןטפול רעד ןיא סרעטסייט עבָארג יד טימ ןּפַאלק סָאװ ,ךעלכיב

 ? ַא ? טוג ךָאד זיא ! רָאי ַא סרעלָאד רעטנזיוט ערעווש תונזח ףיוא ןטסָאק

 םעד טשינ ,ןזח ן''תמא םעד ,ןזח םעד גיוט סָאו ...טשינ טשרע סע גיוט

 יד ןופ רעצרעה יד זַא ,לכיב-קנַאב עטעפ סָאד ,טלעג סָאד ,ןט'הכאלמיעג

 ןיא ץעגרע ןענייז ,ןענווַאד ןרעה םיא ןיירַא לוש ןיא ןעמוק עכלעוו ,ןדיא

 ס'נזח םעד ןטלַאהנָא ןעק גנַאל יו ...םעדיוב ןפיוא רעדָא ,רעלעק

 םיא םורַא ןעוו ,דומע ןרַאפ טייקיטכרָאפ ןייז ,טייקיטכירפיוא ןוא טייקטסנרער

 טייקיד'רקפה ַאזַא ,םזילַאירעטַאמ רעבָארג ַאזַא ,םזיניצ רעבָארג ַאזַא טשרעה

 ךיז זומ סע !? ָאד ללכב ןבעל ןשידיא םעניא ןוא ןזעיגילער ןשידיא םעניא

 ...ןזייא ןופ טכַאמעג ןייז לָאז ןעמ וליפַא ,ןּפעווסיױא

 םעד ןגעק ןייג ,רעטסקיטכירפיוא עמַאס רעד וליפָא ,ןזח ַא ןעק גנַאל יו

 רע ןעוו ,ןצַאלּפ טנעקעג טשינ אירב ַא ןופ ץרַאה סָאד טָאה ױזַא יו ? םָארטש

 ךָאנ ךיז ןגָאי תובישי ןוא ןלוש עשיטסיסקַאדָאטרָא עמַאס יד יו ןעזעגוצ טָאה

 רָאיטקַא ןקידנטיידַאבמוא ןַא ןופ זיא רע סָאװ ,רַאפרעד רָאנ ,'רעשיוא השמ

 זיא רע סָאװ ,רַאפרעד רַאנ -- ז'רעקָאט דרַאשטיר ךָאנ רעדָא :ןזח ַא ןרָאוװעג

 ןבָאה םייוג יד ןוא רעגניז-ערעּפָא ןַא ןרָאװעג ןזח ןקידנטײדַאבמוא ןַא ןופ

 עשינַאיצילַאג יד םיא טלָאצַאב ַאםעד רַאפ טָא ןוא ,טנעקרענַא םיא

 םימי יד רַאפ רעלָאד טנזיױט ףלע ַאגַאקיש ןיא לוש עשיסקָאדָאטרַא

 . ..! םיארונ

 ןשידיא םעניא תורקפה ערעסערג ַא ,תועיבצ ערעסערג ַא ןייז ךָאנ ןעק

 ,םינזח לפיוו ? ןטקַאפ עטנַאמרעדנביױא ייווצ יד יוװ ,ןבעל ןשיסקָאדָאטרָא

 רעד דצמ ןעגנולדנַאה עכלעזַא ןבָאה ,םינזח עכעלרע ןוא עקידנעניימ-טוג

 ייז ןוא געוו ןכיילג ןופ טריפעגרעטנורַא עקירעמַא ןיא עיסקָאדָאטרַא

 ,ץלַא ןופ רעטעּפשּפָא ןוא רעגױנּפָא רַאפ ,רעקיניצ רַאפ טכַאמעג טכַאנרעביא

 סָאד יו ,ןגייא ,ביל ןוא טנעַאנ ,רעייט ןוא קילײה ןעוועג ייז זיא סע סָאװ

 טבעל סָאו ,רענייא ןליפ ןוא ןסיוו רָאנ ןעק סָאד !? ביל ענעגייא

 יד ןיא רָאפ טמוק סָאװ טסייוו ןוא םינזח יד ןופ ןעייר יד ןיא קיניײוועניא

 ...רוביצ-יחילש ע'תמא יד ןופ רעצרעה יד ןיא ןוא תוחומ

 ןזח ַא ,םינזח עטסקידנטײדַאב ערעזנוא ןופ רענייא ,ץנַאלג בייל ַא רַאפ

 ערעזנוא ןופ רענייא ןוא ,םענרַאפ םענעגייא ןַא טימ ,םינּפ םענעגייא ןַא טימ

 ןייק ָאטשינ זיא םיא רַאפ -- םינזח עטסטנעגילעטניא ןוא עטסטנרעלעג

 ןפוא םושב ליוו ןוא ןשקע ןַא סיואכרוד זיא רע לייוו ,קרָאי-וינ ןיא ץַאלּפ
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 ןַארַאפ ָאי זיא ,"סענַאגַאלַאב , עקיליב רַאפ רעבָא ,רעקיניצ ןייק ןרעוו טשינ

 ...םוטעמוא ןוא ָאגַאקיש ןוא קרָאי-וינ ןיא ץַאלּפ

 טרעוו -- ןרָאפטימ טשינ ןעק סע רעוו ןוא ,ץיּפשַאנ ָאד טרָאפ קזוח ,ָאי

 ךיז תוחוכ עלַא טימ ךעלרעסיוא טָאה רע שטָאכ ,אירב ...ןרָאפעגרעביא

 םיא טָאה ,ןבעל ןשידיא ןגיה םענופ "ןגָאװ-קזוח, ןפיוא ןּפַאכוצפױרַא ןסירעג

 סָאװ סָארדרַאפ ןוא קיטייוו ןופ םירָאוװ ַא ןסערפעג ףיט קינייוװניא רעבָא

 ןיא םורָאװ .טייצ רעד רַאפ טקַאהעגרעטנוא ,ןטינשעגרעטנוא ןבעל ןייז טָאה

 עביל יד ןעמעוו ןיא ,ןזח רעקיד'תורוד ַא ןבילבעג ןוא ןעוועג אירב זיא ךות

 ןענערב וצ טרעהעגפיוא טשינ טָאה ,דומע ןשיסקָאדָאטרָא םוצ ,דומע םוצ

 רָאנ ,ּפָארַא-גרַאב ןייז ןיא קידלוש ןעוועג זיא רע טשינ ! טונימ ןייא ןייק ףיוא

 ןוא םזיניצ ןבָארג טימ ןסערפעגכרוד זיא סָאװ ,ןבעל עשידיא עגיה סָאד

 | , . . טייקיצייג-טלעג

 ...ןידבאד לע לבח

 .י .נ ,1950 ,22 .צעד ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאיזוינ,

 רעקידעּבעל רעד

 ןיא ךעלטעטש עניילק ןופ ןעמוקעג ןענייז עדייב .ןַאמסדנַאל

 ןופ ינודקומ .רד :לטעטש ַא ןבעל לטעטש ַא ,עינרעבוג רעקסנימ

 רעטקַארַאכ ןיא רעבָא ,ווָאקירטעּפ ןופ רעקידעבעל רעד ןוא שטיווָאכעל

 ןטלעוו ייווצ ןעוועג ייז ןענייז

 רעסיורג ןייק .םכח ַא דיא ַא רַאפ טסואווַאב ןעוועג זיא רעקידעבעל רעד

 רעבָא ,סקואוו ןלעטימ ןופ רעקיצניוװ סעּפע ,ןעוועג טשינ רע זיא "ןיױשרַאּפ

 .לכיימש ןגולק ַא ןוא ןגיוא עקניגולק עכעלנייוועגרעסיוא טגָאמרַאפ טָאה רע

 רע ואוו ,"לַאנרושז-זגרָאמ , ןופ רעטעברַאטימ ַא ןעוועג גנַאל ןרָאי זיא רע

 ךיוא טָאה ןוא טייז עשיטסירָאמוה עקידיגָאטנוז יד טריטקַאדער טָאה

 ַא ןעוועג זיא'ס רָאנ ואוו ןרָאװעג טנעיײלעג זיא סָאוװ ,םולָאק ַא ןבירשעג

 "קלח, ןטסערג םעד ."דירַאי ןשירַארעטיל ןפיוא, -- רעביירש רעשידיא

 רעקידעבעל רעד ןעמעוו ,רעגינ .ש טּפַאכעגנײרַא טָאה םולָאק ןקיזָאד םעניא

 ַא ס'ינודקומ .א .רד ןעוועג זיא (ןַאמטוג םייח) רעקידעבעל רע ך
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 ןייק טזָאלעגכרוד טשינ טָאה רע ."רעמיטסָאק רעטסעב ןיימ, ןפורעג טָאה

 ,"רעמיטסָאק ןטסעב , ןייז "טלבמיצעגנײרַא, טשינ טָאה רע ואוו ,םולָאק ןייא

 טימ תונובשח עשירַארעטיל ענייז טַאהעג רע טָאה אמתסמ .ץרעגינ .ש

 ץוח ַא ,טייצ וצ טייצ ןופ טָאה ,רעקידעבעל רעד ,רֶע ךיוא תמחמ ,ז'רעגינ

 ,קיטירק:רוטַארעטיל ןבירשעג ,קיטירק-רעטַאעט

 -טירט-ךיש-קעטש עליטש ןופ ןענַאטשַאב זיא רָאמוה סנקידעבעל םעד

 ,סעלעשזדנַא סָאל זיב קרָאי וינ ןופ טרעהעג טירט יד טָאה'מ רעבָא ,רָאמוה

 -לודג ןייא טשינ .ביבא-לת זיב ענליוו ןופ ןוא ,עשרַאװ זיב ןָאטסָאב ןופ

 -ריטפמ, ן'תמא םעד טּפַאכעגנײרַא םיא ייב טָאה (רעביירש :ןעייל) לארשיב

 ַא ףיוא ץלַא ןוא -- פיר רעטעביז רעד ןיא ןעגנַאגרַאפ םיא זיא'ס זַא ,"הנוי

 ,טירט-ךיש-קעטש עליטש טימ ןפוא ןליטש

 זיא ,סיע ןַאמדוג ךיז טפור סָאװ ,ןיז סנקידעבעל םעד ןופ רענייא ,בגא

 -ןוא-ןציו עטסואווַאב ןוא עטלָאצַאב עטסכעה עמַאס יד ןופ רענייא

 עמַאס יד רַאפ עיזיועלעט ןוא ָאידַאר רעד ףיוא רעביירש-ןטָאדקענַא

 םעד ןוא ,דואווילַאה ןיא טניואוו רע .רעקימָאק רענאקירעמַא עטסערג

 ,שטיב ימַאימ ןיא טניואוו יורפ סנקידעבעל

 ןוא ןטרעצנַאק עשידיא ףיוא רענעיילרָאפ עשידיא עלענָאיסעּפָארּפ

 -ָאמוה עגולק ,עליטש סנקידעבעל ןטימ טּפָא ץנַאג ךיז ןצונַאב תופיסַא

 ןוא גולק ,ץרוק ןענייז ייז :ןקורדרעביא ייז לָאז'מ זַא יאדכ זיא סָאװ ,סעקסער

 ןיק טשינ סױרַא רערעהוצ םייב רעדָא רענעייל םייב ןפור ייז .ףרַאש

 .ןעלכיימש ןוא סרעטכעלעג עליטש עכייוו רָאנ ,רעטכעלעג ןקידנעשזריה

 עקיזָאד יד רעקידעבעל רעד טָאה ,תועט ןייק טשינ ךַאמ ךיא ביוא

 לַאנרושז רעשיטסירַאמוה ַא ,"סדנוק , ןיא ןבירשעג סעקסערָאמוה עירעס

 -ָאמוה עקידוװעליּפש עטסעב ענייז ךעלטנפערַאפ טָאה רידַאנ השמ ואוו

 אנח יוו טוג ױזַא -- ענייז ןטעברַא םינימ ערעדנַא ךָאנ ןוא סעקסער

 .ערעדנַא ךָאנ ןוא דלעפסעטָאג

 ,ילבפיוא-רוטַארעטילה ימיב ןעשעג קרָאי וינ ןיא טנעקעג רָאנ טָאה סָאד

 םעד ןעניגרַאפ טשינ ךיז ןעמ ןעק טציא .ןטייצ ערעדנַא ןעוועג זיא'ס זעוו

 ןבעגסױרַא ןעניגרַאפ ןענעק עי ךיז לָאז'מ ןעוו וליפא ןוא ,ןגינעגרַאפ ןקיזָאד

 -- לָאמַא ןופ רעביירש ענעי טשינ רימ ןבָאה ,"סדנוק, רעד יוװ לַאנרושז ַאזַא

 ןבעל רימ .קיטירק ןגָארטרַאפ ןָאק'מ ןעוו טייצ ַא ןיא ןבעל רימ טשינ ןוא

 ,טייצ-תושמשה:-ןיב ַא ןיא טציא
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 ַא ןכַאמ וצ טַאהעג ביל טָאה ,ןַאמטוג םייח רעדָא ,רעקידעבעל רעד

 ןײגרעטנורַא רימָאל , ,ןגָאז רימ וצ רע טגעלפ ,"יכדרמ ,טמוק , ,"םייחל,

 -עלע םעד ןעמענ ,טניימעג טָאה "ןײגרעטנורַא, ,"! םייחל ַא ןעקנירט

 ןקיאייברעד ןיא ןײגנײרַא ןוא עיצקַאדער "לַאנרושז-ןגרָאמ , ןיא רָאטיעװ

 רעקידעבעל רעד טָאה ןוא .ריב זָאלג עטלַאק ַא ןעקנירט "זולַאס,

 עגולק יד ךיז ןבָאה ,עטייווצ ַא ןוא ענייא ,ריב זָאלג ַא ןעקנורטעגסיוא

 ןצירּפש ןעמונעג טָאה ליומ ןופ ןוא טליּפשעצ םיא ייב ךעלעגייא

 ןגעוו ,רוטַארעטיל ןגעוו ןצכעגָאז עגולק טימ ,המכח ,לרעּפ עשירַארעטיל

 -ץעלערוטלוק ,ןוא רעוט:רוטלוק ,רעקיטירק ,רעביירש ןגעוו ,רעטַאעט

 ,לפעלכַאק

 סמענייא ןדעי ןענַאטשרַאפ טוג טָאה ןוא טנעקעג ןעמעלַא ייז טָאה רע

 ןענייז ,ןטייווצ ַא ןוא "םייחל , ןייא ןשיווצ .דנעוו ןוא רעק ,גנולדנַאה

 ...עצנַאג רעייפ רעקיטש ,וקנופ ,ןצירּפש-עשירַארעטיל עגולק ןגיולפעג

 טסייה סָאװ ! וצ ךיז טכַאמ ןוא "לַאנרושז-ןגרָאמ , רעד טמענ לָאמַא טימ

 רעטעברַא עיירפ, רעד ןיא ןבירשעג טָאה יו ?טכַאמעגוצ ךיז טָאה רע

 טושּפ-טסַארּפ "לַאנרושז ןגרָאמ, םעד טָאה'מ ? ינודקומ .רד "עמיטש

 רעכייר ַא ,דיא רעשיטַאבעלַאב ַא ןעוועג זיא רעדרעמ רעד ! טרעדרַאמרעד

 סירָאמ ןעמָאנ ןטימ ,קישטָארקנַאב רענעזעוועג ַא ,קינטיעטסע-לעיר

 רעטעּפש טָאה רעוו ןוא !'"גָאט; ןופ רעבעגסיורַא רעד ,גרעבנייוו

 רעד ?"לַאנרושז-ןגרָאמ-גָאט; םעד רעדָא ,"גָאט, םעד טעדרַאמרעד

 ןביירש לָאמַא ךָאנ טעוו'מ סָאװ ,השעמ-"אידג-דח, ע'תמא ןַא ! "סטרעוורַאפ,

 ...עטכישעג עשידיא רענַאקירעמַא ךעלטיּפַאק

 רעד טָאה טכַאמעגוצ ךיז טָאה "לַאנרושז ןגרָאמ, רעד יוװ םעדכָאנ

 ןיק טלקעּפעגרעבירַא ךיז טָאה ןוא לקעּפ ןייז טקַאּפעגנײא רעקידעבעל

 ,עירעטעפַאק ס'נַאמּפָאה ןיא ןציז רֶע טגעלפ ,גיאור ,ליטש ,ַאש .שטיב ימַאימ

 ,מ ,רעגייטש ַא ,םידיסח עּפורג ַא רעדָא ,דיסח ַא טימ לָאמַא ןוא ןיילַא לָאמַא

 ,טקירטסיד-םורד םענופ רעטערטרַאפ-דנַאברַאפ רעד ,ץמח

 ןפיוא "שטנערב , ַא שטיב ימַאימ ןיא טָאה דנַאברַאפ רעד :אחרוא-בגא

 רעטסערג רעד -- "גייווצ רעקידעבעל, רעד :ןקידעבעל םענופ ןעמַאנ

 םורַא ןופ טפַאשרעדילגטימ ַא טימ עקירעמַא ץנַאג ןיא שטנערב-דנַאברַאפ

 ןופ טריפעגנָא טרעוו גייווצ רעסיורג רעקיזָאד רעד .ןשטנעמ טרעדנוה ףניפ

 ןוא רעשיגרענע ןַא רעיײז ,ןַאמרעקוצ ףסוי ןעמָאנ ןטימ טנעדיזערּפ ַא
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 גנַאל-טשינ םענופ יורפ יד זיא ,ןטנעדיזערּפ-עציוו יד .שטנעמ רעזעיציבמַא

 .ןָאסביג ינעפ -- ,ןָאסביג לכימ רָאיטקַא םענייפ םענעברָאטשרַאפ

 ַא ןפורנָא לָאז'מ זַא ,ןעוועג הכוז טָאה רעקידעבעל רעד סָאװרַאפ

 זיא סָאד זַא ביולג ךיא .טשינ ךיא סייוו ,ןעמָאנ ןייז ףיוא "גייווצ-דנַאברַאפ,

 .מ ,רעטערטרַאפ-דנַאברַאפ ןטנַאמרעד רעירפ םענופ וטפיוא רעד ןעוועג

 ַא ךרוד ןוא ךרוד ןעוועג זיא ןוא רעביירש טַאהעג ביל טָאה סָאװ ,ץמח

 ,שטנעמ-רוטלוק רעשידיא

 יד ףיונוצ ךיז ןעמוק שדוח ַא לָאמנייא סָאװ ,ןדירפוצ יַאדװַא ךיא ןיב

 טרעוו "רעקידעבעל, ןעמָאנ רעד ןוא "גייווצ ןקידעבעל , םענופ רעדילגטימ

 רַאפ היכז ַא יַאדווַא זיא סָאד .ט'רזח'עגרעביא ןוא טנַאמרעד לָאמ עגילָאצ ןָא

 .רעביירש ןשידיא ַא

 -ןײרַא טרַאװרעדמוא ןיב ךיא זַא ,גָאטימכָאנ ַא לָאמַא ךיא קניידעג

 םעד ןציז טרָאד ןפָארטעג בָאה ןוא עירעטעפַאק ס'נַאמפָאה ןיא ןעמוקעג

 רֶע טָאה ,"! ָאד זיא'ס רעוו רָאנ עז, .םידיסח עּפורג ַא טימ ןקידעבעל

 ַא טָא, "! עיבמַאלָאק ןופ , "? טעװַאיעג ךיז ריא טָאה ןענַאװ ןופ , .ןפורעגסיוא

 ,טרָאד ןגרָאמ ,ָאד טנייה ,ןרָאפמורַא ןייא ןיא טלַאה רע ,שטנעמ רעקידילזמ

 רעביא, "?ןרָאפמורַא ןרעהפיוא ןוא טײל ַא ןרעוו ןיוש ריא טעװ ןעוו

 רעייז , ,טרעפטנעעג םיא ךיא בָאה "! םייח 'ר ,רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה

 *? טשינ סָאװרַאפ , "? ךָאנ ריא טקנירט ריב לזעלג ַא ! ינדרי ,ךייא ןעז וצ טוג

 ןציז ןוא עינריב ַא ןיא ץעגרע ןײגנײרַא רימ ןלעוװ ,רימ טימ עשז-טמוק ָאט,

 ַא ָאד ןבעל ךיילג זיא טָא ,טייוו ןייג טשינ ןפרַאד רימ, ."ןסעומש ןוא

 ,"! עינריב

 ןוא העש עכעלטע עטוג ױזַא ןסעזעגּפָא עינריב רעד ןיא ןענייז רימ

 ,ךעלסיב וצ טביירש'מ ,טע , *? םייח 'ר ,ָאד ריא טוט עשזיסָאװ, .טסעומשעג

 ערעזנוא ןיא טשינ, "? סָאװרַאפ ,, ."ןָאטּפױא טשינ ןיוש ןעמ ןָאק ךס ןייק

 השמ ַא ץעגרע ןעמ טמענ ואוו ,סָאװ ךיא סייוו, ,*? טרָאפ-רשפא , ,י! ןטייצ

 טימ ָאטשינ ?וװוַאנירַאמ בקעי ַא וליפא ןייז לָאז ,דלעפסעטָאג אנח ַא ,רידַאנ

 ןיוש טָאה ריא זַא סע טסייה, "?ןיירַא המחלמ רעד ןיא ןייג וצ ןעמעוו

 סָאװ ןעוועג טשינ זיא'ס ,ינדרי ,תמא םעד ןגָאז ךייא לעוו'כ , ,*? ןבעגעגפיוא

 :עפַאק רעשירַארעטיל רעד ןיא יעוװדָארב טסיא ףיוא ןציז ,ןבעגוצפיוא

 "? רעסעב זיא עירעט

 ,םורַא טייצ עצרוק ַא ןיא .שינעגעגַאב עטצעל רעזנוא ןעוועג זיא סָאד
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 רעד זַא ,ןעגנוטייצ עשידיא רעקרָאי-וינ יד ןיא טנעיילעג ךיא בָאה

 ...ןברָאטשעג זיא (ןַאמטוג םייח) רעקידעבעל

 1976 ,5 .צעד ,"טייהיירפ ןגרָאמ,

 ָאבײקַארַאמ ןייק געוו ןפיוא

 ןוויטָאמ-עזייר

 ,עיניל-טפול ןעקירעמַא ןַא :

 ,516 רעמונ ילפ )

 ,1956 ,ילוי רעט"-6

 ? ןיהואוו .רעטייוו ןיוש ךיא ילפ טָא ןוא -- סַאקַארַאק ןיא ןעגנוזעגּפָא

 ױזַא ךימ לָאז ? טָאטש רענַאלוזענעוו ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ ! ָאביַאקַארַאמ ןייק

 עטסערג עטייווצ יד זיא יז זַא ,רָאנ סייוו ךיא . ..ערעשטעוו עזייב ַא ןסיוו

 ַא יז ןשיווצ -- רעניואוונייא ןָאילימ ןבלַאה ַא טימ ,ַאלעוזענעוװ ןופ טָאטש

 35 טימ העש ַא טמענ סע .ןעמוק ןיימ ףיוא טציא ןטרַאװ סָאװ ,ןדיא עלעפייה

 .ָאביַאקַארַאמ ןייק סַאקַארַאק ןופ ןרָאפ סָאד טונימ

 ַא יו טגנילש רע .טפול רעד ןיא רעכיוו ַא יו ךיז טגָארט ןַאלּפַארע רעד

 עזייר רעד טימ רימ סע זיא טציא זיב .ןסיורד ןרעטיול רעקיטש עצנַאג ןתיול

 עזייר עקיטציא ןיימ ביוא .ױזַא רעטייוו יַאולה -- טוג רעייז ןעגנַאגעג

 סָאװ ,רוט-טרעצנַאק םענופ ךשמ ןיא עקירעמַא לַארטנעצ ןוא םורד רעביא

 לעװ ןײגנָא ןייפ ױזַא טעוו ,םישדח סקעז ןוא ,ףניפ ןשיווצ ןרעיודעג ףרַאד

 ךיא טלַאה רעבָא לייוורעד .ןעילפ ןופ "דיסח, ַא ןרעװ טלָאמעד רשפא ךיא

 וצ ךיז ןגָאי סָאװ ןשטנעמ דצמ "טיײקשירַאנ, רעסיורג ַא רַאפ ץלַא ךָאנ סע

 ...ץנַאט ַא וצ יוװ ,ןעילפ

 רעגײזַא ןיינ .טייצ העש ַא ןיוש ןעילפ רימ .ןעצ טקנוּפ זיא רעגייז רעד

 ,לגיפ רעשילרעטסיױא רעקיזיר ַא יו ,ןַאלּפָארע רעד טָאה ירפרעדניא

 ןענָאילימ יו ,יירעמושז ַא טימ ןעלגילפ ענעלָאטש עקיטכעמ ענייז טעכַאפעצ

 רעסַאקַארַאק ןפיוא טזָאלעגּפָארַא לָאמַא טימ ךיז ץעגרע ןופ ןטלַאװ ןעניב

 רעד ןיא ןעילפ טזָאלעגקעװַא ןגרָאמירפ ןשירפ ןפיוא ךיז ןוא ,דלעפ טפול
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 רעיולב ַא ,לָאטשירק יו רעביוז ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,ןײרַא טפול רענייר

 ,םינּפ ןקידלכיימש ַא טימ למיה

 ןסיורד רעד ךעלרעטסנעפ עניילק יד ךרוד ןײרַא דלימ טקוק קידרעבליז

 ןשיווצ ור טײרּפש סָאװ ,טייקכעלטימעג טימ ןַאלּפָארע םעד ןָא טליפ ןוא

 טמוק רימ סָאװ לָאמ עטשרע סָאד זיא סע .ןרישזַאסַאּפ לָאצ רעניילק רעד

 ךיא .ךעלקידייל בלַאה זיא רעכלעוו ,ןַאלּפָארע ןסיורג ַאזַא ןיא ןרָאפוצ סיוא

 ןַא ,ןטרָאג:ןייוו ןיא ןטַאט םייב יוו ןטײרּפשעצ ךיז ןעק ןוא ןײלַא רענייא ץיז

 סָאװ ןוא ןײלַא רעקינייא ץיז ךיא סָאװ ,טרַאעג ךימ סע טלָאװ לָאמ שרעדנַא

 ,טשינ ךימ סע טרַא טנייה רעבָא ,ןרישזַאסַאּפ קיניײוו ױזַא זיא

 טשינ ןענייז וניתובא-תובָא עניימ זַא ,ןרעווש ןעק ךיא ! ַאביַאקַארַאמ

 טשינ ןבָאה ןדיא ואוו עלַאמ ?טסייו רעוו ?רשפא ןוא .טרָאד ןעוועג

 רעטלע-רעטלע עניימ זַא ,רעכיז ױזַא ךיא ןיב ןענַאו ןופ !טרַאּפשעגּפָא

 !? ַא ? טרָאד ןעוועג טשינ ןענייז ,סעמומ ןוא סרעטעפ ,סעבָאב ,סעדייז

 םעד ןיא ,דנַאלסור ןייק ןרָאװעג לגלוגמ רעטעּפש טרָאד ןופ ייז ןענייז רשפא

 רעד ןיא טגיל סָאװ ,עינשעווָאלס לטעטש םענעפרָאװרַאפ םעניילק

 סעמעוו -- םורָאװ ? ןרָאװעג ןרָאבעג ןיב ךיא ואוו ,ןילָאװ רעשיניַארקוא

 ,ןגעטש ןוא ןגעוו עטלגנעלשעג טימ לופ ױזַא ןענייז ןכַאילש-רעדנַאװ ךָאנ

 טיירב ױזַא טָאה ךָאנ רעוו ? ס'נדיא םעד יו ,ךעלעקשזעטס ןוא סעקשזעטס

 ,סעװָאר ,ךעלעגעוו ,ןטקַארט יד טנַאּפשעגסיױא ןוא ןטסָאמעגסיוא טייוו ןיא

 ןיא ןוא חרזמ ןיא ,טלעוו רעסיורג רעד ןופ םימי ןוא ןכייט ,ןלָאט ןוא גרעב

 סע ןעק ,רעגייטש ַא ,רעװ ָאט ? דיא רעד יו ,םורד ןיא ןוא ןופצ ןיא ,ברעמ

 ןעוועג טשינ ,ָאביַאקַארַאמ ןיא ןענייז וניתובא-תובָא עניימ זַא ,ןגָאז תודע

 ! ? לָאמַא

 ןיא ,ןטכַארט וצ ןוא לרעטסנעפ-ןַאלּפָארע םייב ןציז וצ טוג זיא סע ,ָאי

 ׁשיּפַאק:סָאדײלַאק .רעדליב ןוא ןעקנַאדעג רועיש ַא ןָא ךרוד ןעייג חמ

 ,ןשינעגעגַאב ,ןעגנובעלרעביא ,ןטנעמָאמ ענעדישרַאפ סױרַא ןעמיווש

 ןוא עקיטעמוא ,עטכעלש ןוא עטוג ,ןדָאזיּפע עטייוו ןוא עטנעַאנ ,ןטלַאטשעג

 ןוא געט ,עקיד'בוט-םוי ןוא עקידעכָאו ,עשימָאק ןוא עשיגַארט ,עכעליירפ

 סָאװ ,עכלעזַא ךיוא ןוא ,ענעסעגרַאפ טעמכ עטליקעגּפָא גנַאל ןיוש ,טכענ

 וד ןכלעוו טימ ,קנעדנַא רעקיביײיא ןַא יוו ךיז ייב ןצרַאה ןיא ייז טסגָארט

 ,..ןלייהרַאפ טשינ לָאמנייק ךיז ןליוו סָאװ ןדנואוו עקיביײיא יו טסנעק

 ןענייז ױזַא ,ןדיירפ יילרענדישרַאפ ןַארַאפ ןענייז סע יו טקנוּפ ! ןדנואוו
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 יד ןײלַא זיא שטנעמ רעד סָאװ ,ןדיירפ ןַארַאפ .ןדנואוו ײלרעלַא ָאד ךיוא

 ערעדנַא סָאװ ,ןדיירפ ןוא -- ךיז ייז טפַאשרַאפ ןײלַא רע ,.ה .ד ,ייז ןופ הביס

 סָאװ ןדנואוו :עקיבלעז סָאד ךיוא זיא ןדנואוו טימ ןוא .םיא ןפַאשרַאפ

 ןוא .ךיז ייז טכַאזרוארַאפ ןיילַא רע סָאװ ןדנואוו ןוא ,ןָא םיא ןעוט ערעדנַא

 עקרַאטש טימ ןשטנעמ ןלעדייא םעד סרעדנוזַאב ייוו סנטסיימ וצ ןעוט ייז

 ןוא ןעגנערטשנָא טשינ ךיז לָאז שטנעמ ַאזַא טָא לפיוו .ןליפעג עוויטיסנעס

 ַא ןיא סע ןזייווַאב וצ חכב טשינ טרָאפ רע זיא ,ליואוו ןוא טוג ןייז וצ ןריבורּפ

 רעד ןופ ךיז ןעיײרפַאב וצ ןצנַאגניא רעווש זיא'ס .סָאמ רעלופ

 וצ ןצנַאגניא רעווש טעכיוא זיא'ס יו טקנוּפ -- תועשר רענערָאבעגניײא

 טייוו ךָאנ זיא שטנעמ רעד .םזיאָאגע םענערָאבעגנײא םענופ ךיז ןעיײרפַאב

 טעװ רע זיב ,ןפמעק ריז טימ ךס ַא ךָאנ ףרַאד רע .טנעה יד ןיא ךיז ייב טשינ

 ..."טייל , רע'תמא ןַא ןרעוו

 ךיא .ָאביַאקַארַאמ ןייק ןעמוקנַא ןַאלּפָארע רעד טעװ ,עקנעלייוו ַא ךָאנ

 ליפוצ רעבָא ,טרָאד ןענעגעגַאב רימ ןפרַאד סָאו ןשטנעמ יד טשינ ןעק

 יז טימ ןיהַא טשינ ךָאד רָאפ ךיא םורָאװ .טשינ ךיא ןיב םעד ןגעוו טגרָאזַאב

 ןיימ טעוװ :השעמ ענעגייא יד ךיוא זיא .ןעגניז ייז רַאפ רָאנ ,ןבָאה הנותח

 טשינ ךיוא ךיז ךיא לעװ -- טשינ-אלא ,אתית-אכיהמ זיא ןלעפעג ייז ןעגניז

 ? ןלעפעג ןעמעלַא זומ ןעגניז ןיימ זַא ,ןעד סע טגָאז רע . . .ןענייוו ןצעז

 בָאה'כ ,טשינ זַא תודע ןיימ זיא טָאג ?ןלעפעג ןעמעלַא םעד ךיא לי

 וצ ןביירש ןיימ טימ טשינ ןוא ןעגניז ןיימ טימ טשינ טכוזעג טשינ לָאמנייק

 ...ןשיווייפ יא ןעלקוי יא ןלעפעג

 יד ןשיווצ זַא ,רעכיז ןיב ךיא .סַאקַארַאק ןיא ןעגנוזעג ךיא בָאה טָא

 ,ןלַאפעג ןעגניז ןיימ ךָאנ לָאז ןיא ןענייז עכלעוו ןטנעמסידָאלּפַא עקישיור

 ןביוהעג טשינ ךיז ןבָאה טנעה סעמעוו ןשטנעמ ןעוועג םתסמ ךיוא ןענייז

 טימ סע זיא ױזַא םורָאװ ,זגורב ייז ףיוא טשינ ללכ ןיב ךיא ןוא .ןּפַאלק םוצ

 ,רעגניז ,רָאטיזָאּפמָאק ,רעלַאמ ,רעקיזומ ,רעביירש ,רעלטסניק ןדעי

 .רעטסערג רעד ןייז רע געמ -- רעצנעט ,רעליּפשיוש

 ןיב ךיא ;ןטסערג ןרַאפ טשינ ךיז טלַאה ךיא זַא ,ןקרעמַאב ָאד ףרַאד ךיא

 -- סנטייווצ .סנטשרע זיא סָאד -- שינעדערנייא רעד טָא ןופ יירפ ירמגל

 ףיוא עיגָאלָאנימרעט עקיזָאד יד טָא ןדנעװנָא ןופ טשינ ללכ ךיא טלַאה

 רענייא , ןגָאז םענייא ףיוא ןעק'מ זַא ,טלַאה ךיא .ןייז טשינ לָאז סע ןעמעוו

 ףיוא ."רעטסערג רעד , -- טשינ ןפואו-ןפוא םושב רעבָא ,"עטסערג יד ןופ
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 ! טָאג -- רענייא רָאנ ןַארַאפ זיא ,"רעטסערג רעד, לטיט ןקיזָאד םעד

 ,רעצנעט ,רעלַאמ ,רעגניז ,רעביירש ,רעלטסניק רעדעי זיא רעבָא רעטייוו

 -- רעקינייוו רענייא רעמ רענייא .ךיז רַאפ סַאלק ַא ,רעצינש ,רָאטּפלוקס

 ,רעמ טשינ ןוא סָאד

 ןופ ךיז טימ ריפ ךיא סָאװ ןעגניז ןיימ רַאפ טנעמילּפמָאק ןטסעב םעד

 ףרַאד ךיא .ןעקדַאלװ ןופ זיא ,ןעקניידעג גנַאל םיא לעוװ ךיא ןוא ,סַאקַארַאק

 ןיא ןעמָאנ ריא .זיא עקדַאלװ רעוו רענעייל ןשידיא םעד ןלייצרעד טשינ ָאד

 טיירב ןוא טייוו זיא ,דנַאטשפױא-ָאטעג רעװעשרַאװ םעד טימ תוכייש

 זַא טכַאמעג ױזַא ךיז טָאה דָארג .טלעוו רעשידיא רערָאג רעד ןיא טסואווַאב

 זיא ,סַאקַארַאק ןייק ןרָאפוצ ןעמוקעג ןיב .ךיא סָאװ טייצ רעקיבלעז רעד ןיא

 זַא ,ןגָאז וצ ַאד דייל רימ טוט סע .עקדַאלוװ ןעמוקעג זיהַא ךיוא קרָאי-וינ ןופ

 וצ רעדָא ,ךיז ןענעקַאב וצ ןעמוקעגסיוא טשינ לָאמנייק זנוא זיא קרָאי וינ ןיא

 -- זיא רעד ןוא ,ָאד זיא רעד ! קרָאי וינ זיא סָאד טָא -- לייוו ,ךיז ןענעגעגַאב

 ...ןעמונרַאפ זיא'מ קר ןוא טפיול'מ קר -- לייוו .ןטרָאד

 ןיא ןעמוקעגניײרַא עקדַאלוװ זיא ,טרעצנָאק ןיימ ןופ טפלעה ןטשרע ןכָאנ

 ןלעטשרָאפ םייב יז טָאה ,טנַאה ַא קידנקעטשסיוא רימ ןוא רדחיורּפָא ןיימ

 קרָאי וינ ןיא ךייא בָאה ךיא .עקדַאלוװ זיא ןעמָאנ ןיימ :טגָאזעג רימ רַאפ ךיז

 בָאה ןוא ,ןענעקַאב וצ ךייא טימ ךיז טייהנעגעלעג יד טַאהעג טשינ טציא זיב

 ץוחַא ,ןעגניז ןרעה וצ ךייא טייקכעלגעמ יד טַאהעג טשינ ךיוא טציא זיב

 ךייא ךיא ליוו ."סטרעוורָאפ , ןיא ןלקיטרַא ערעייא טנעיילעג בָאה ךיא סָאװ

 יו ןפוא רעד ,ןעגניז רעייא רימ טלעפעג זיולב טשינ זַא ,ינדרי דניירפ ,ןגָאז

 רעייא ךיוא רָאנ ,רעדיל עשיאערבעה ןוא עשידיא סיוא טשטייט ריא ױזַא

 .עניב רעד ףיוא ךיז ןטלַאה

 ,שינעגעגַאב עמענעגנָא ןַא ןעוועג זיא'ס

 ָאקיסקעמ ,1957 ,6 לירּפַא ,"געוו רעד;
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 ! רומא תמא -- תומ ירחא

 ןוא .עכעלדעש ןוא עטנוזעג ,עשירעריפרַאפ ןוא עגולק ,עשלַאפ

 םינומזּפ עכעלדעש ןוא עשירעריפרַאפ ,עשלַאפ יד אקווד :ענדָאמ

 ןוא עגולק ,עיתמא יד יו ,רעלענש ליפ ךיז ןטײרּפשרַאפ ןוא-ןָא ךיז ןעמענ

 ? םינומזּפ עטנוזעג

 רעד זיא ,םינומזּפ עכעלדעש ןוא עשירעריפרַאפ ,עשלַאפ יד ןופ רענייא

 סָאװ ,"רומא םישודק -- תומ ירחא, :ןומזּפ רעטייקעגרעביא:ןסַאילימ-ילימ

 ! ןבירשעג טשינ ץעגרע ןיא טייטש

 ןייק רעבָא ,ןעוועג "רעדניפרעד , ןייז זיא'ס רע ,טשינ סייוו רענייק

 -נײשרַאװ , עלַא טיול ,ךיוא טָאה רע .ןייז טפרַאדעג טשינ רע טָאה "רַאנ

 ןופ -- ,טנַארעוװיל ַא ,רעמערק ַא ,רחוס ַא "דיא , ַא ןייז טזומעג ,"ןטייקכעל

 ןוא ע'תמא -- םינומזּפ יילרענעדישרַאפ ןדיא ייב ןַארַאפ ןענייז ס {)

 טשינ יז ןטלָאװ יַאוולה סָאװ ,ןוא ייז ףיוא "טגערפ, ןעמ סָאװ ,"טרָאס, םעד

 ךָאנ עקַאט רשפא ןוא קינרעכַאװ ַא ,קינטנעצָארּפ ַא רָאג רעדָא -- ! ןעוועג

 ...רעצעזנָא ןַא --

 לסיב שּפיה ַא זיא "דיא רעקיפיפ , רעקיזָאד רעד זַא ,דשח ַא בָאה ךיא |

 -ָאװַאב קידנלעוו ,ןוא ןעגנַאגַאב ןבעל ןכעלגעט ןייז ןיא םיאטח ןוא דניז

 טפייפ ךעלנייוועג "דיא , ַאזַא לייוו) טלעוו רענעי טימ ױזַא טינ ,ךיז ןענער

 ,טלעוו רעד טימ יוװ (! תוכייש עּפַאנק ַא טָאג טימ טָאה ןוא טלעוו רענעי ףיוא

 סטכעלש ןייק ןדייר טינ טלעוו רעד ףיוא טוט ןכַאנ לָאז'מ זַא ,קידנרעטיצ

 יו רומא םישודק -- תומ ירחא, :ןומזּפ רעד ןלַאפעגנייא םיא זיא ,םיא ףיוא

 ,טייקשירעריפרַאפ ןוא טייקשלַאפ ,טייקסיורג רעלופ ןייז ןיא ,ןגיל רעד ןוא

 ןשטנעמ לייט רעסיורג ַא זיב ,טײרּפשרַאפ ךיז ןוא ןעמונעגנָא לענש ךיז טָאה

 סע רעבָא ? הרות רעד ןופ "ןיד , ַא זיא סָאד זַא ,ןביולג וצ ןביױהעגנָא ןבָאה

 ...סיוא טשינ ךיז טזָאל סע ןוא ןָא טשינ ךיז טביוה

 -רעביא לסיב שּפיה ַא זיא ,"רפע ןכוש , טימ זנוא ייב השעמ יד ךיוא |

 ןעוו ,קירעיורט רעייז ןעוועג טלָאװ סע ! ןרָאװעג ןצלַאזעגרעביא ןוא ןבירט

 ןכוש, ַא זיא סָאװ רענייא רעדעי זַא ,ױזַא ןעוועג עקַאט ךעלקריוו טלָאװ סע

 ? שודק -- ַא זיא ,"רפע

 ,קילושז רעדעי ןעוו ,טַאהעג טייהשטנעמ יד טלָאװ םינּפ םענייש ַא
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 ,קינטנעצַארּפ ,רעצעזנַא ,בנג ,רערַאנּפָא ,רעלדניווש ,רעכערברַאפ רעדעי

 טינ ןיוש -- ,ןלזג רעטלַאק ןוא רָאטַאטולּפסקע ,רעגיוז-טולב ,קינרעכַאװ

 -לעמכ ַא ,ָאדַאמעװקרָאט ַא ,ןמה ַא יו ,רעדרעמ-ןסַאמ עכלעזַא ןופ קידנדייר

 ַא ,ווָאנָאילעז ַא ,ָאנכַאמ ַא ,ןיקינעד ַא ,שטיװָאַאכלוב ַא ,ַארוילטעּפ ַא ,יקצינ

 ןכוש , ַא רָאנ טרעוו רע דלַאביװ זיא -- ! םרכזו םמש חמי ,רעלטיה ַא ,קורטס

 טשינ םיא ףיוא טרָאװ טכעלש ןייק רָאט'מ ןוא "שודק, ַא ןיוש רע זיא ,"רפע

 !? םיאטח ענייז ןפרַאוװפיוא טשינ םיא רָאט'מ ןוא ןגָאז

 -ץעגסיוא סע טָאה רעוו ? קיגָאל עקיד'הנושמ ַא רַאפ סָאד זיא סָאװ

 סע ביוא ןוא ? ןבירשעג ױזַא סע טייטש *קינלַארּפ-רפס , ןכלעוו ןיא ? טכַארט

 וצ ןיוש טייצ עטסכעה יד טשינ סע זיא יצ ,ןבירשעג ץעגרע ָאי ױזַא טייטש

 טעוװו שטנעמ ַא !השעמ ענייש ַא ? קיגָאל עקיד'הנושמ יד טָא ןרידיווער

 רע טרעוו ױזַא ,ןגיוא יד וצ ךַאמ ַא טיג רע רָאנ יוװ ,ןוא רוסא-רבד-לכ ןָאטּפָא

 .עטכישעג ַא ריד וטסָאה טָא ? שודק -- ַא ףכית

 טברַאטש סָאװ רעדעי טשינ :ןרעוװ רָאלק לָאמ עלַא רַאפ לָאמנייא לָאז

 ךיז ןרענגיל וצ ףיוא טרעה ! ּפָאק ןיא ןיירַא טוג סע ךיז טמענ ! שודק ַא זיא

 ! ןשטנעמ ןייק טשינ טריפרַאפ ! ערעדנַא ןוא

 סָאװ רענייא ;םשה-שודיק ףיוא םוא טמוק סָאװ ,רעד זיולב זיא שודק ַא

 ןוא רבח ןייז ןעוועטַאר טפיול סָאװ רענייא ;ןטייווצ ַא רַאפ בירקמ ךיז זיא

 ? ךָאנ סָאװ עלַאמ ןוא -- ןבעל ןייז טימ טלָאצַאב

 םורָאװ ! רעריטרַאמ ןייק טשינ זיא ,טברַאטש רעכלעוו ,שטנעמ ַא םתס

 ַא ןייז ,טנייה ןופ רָאי:קיצנַאװצ-ןוא-טרעדנוה-רעביא ,טעוו ,זנוא ןופ רעדעי

 -רַאפ .ןרעוו טשינ םעד בילוצ רימ ןלעוװ םישודק ןייק רעבָא ,"רפע ןכוש,

 טפערט סָאװ ,ץעזעג ַא זיא סע -- רעקיצנייא רעדעי זומ ןברַאטש ! ןלַאפ

 טשינ םעניק רעבָא ,םענייק טדיימ סע ןוא שינעפעשַאב ןקידעבעל ןדעי

 ,..! סיוא

 םעד ןגעוו ייסע ס'נַאמביל עגעלַאק טימ תוכייש ןיא ץלַא סע ךיא ביירש

 ןעוועג זיא סָאװ ,סיצנַאד יכדרמ ,"ןַאמ-סגנוטייצ , םענעברַאטשרַאפ

 -ןדישרַאפ ןפורעגסױרַא טָאה ןוא "טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ, ןיא טקורדעג

 יד ןשיווצ רקיע רעד ןוא -- סַאג רעשידיא רעד ףיוא ןעגנוניימ יילרע

 ,?טַאלבנכָאװ רעקרַאי-וינ, ןופ רענעייל

 עיצקַאדער ןיא ןעמוקעגנָא ןענייז עכלעוו ,ווירב לָאצ רעסיורג רעד ןופ

 טנעקעג ןעמ טלָאװ ,ייסע ס'נַאמביל קחצי טימ תוכייש ןיא "טַאלבנכָאוװ, ןופ
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 ךיז ןעק סוסקול ַאזַא רעבָא ."טַאלבנכָאװ, ןרעמונ עכעלטע ןלעטשפיונוצ

 לַאירעטַאמ רעד םגה .ןעניגרַאפ טשינ "טַאלבנכָאװ, סָאד ךָאנ לייוורעד

 !ןבעל ןשידיא רענַאקירעמַא םענופ קיטש ַא טלגיּפשעגּפָא טלַאװ

 -נייא ךות ןיא ןענייז ,ןרעוװ טגָאזעג ָאד לָאז ,רעביירש-ווירב עטסיימ יד

 -רַאֿפ םענופ טערטרָאּפ ןכעלפערט-טסכעה ס'נַאמביל עגעלַאק טימ קימיטש

 ןוא רעטסשּפיט רעד ןעוועג זיא , רעכלעוו ,"ןַאמ-סגנוטייצ , םענעברַאטש

 -גנוטייצ עשידיא-שינַאקירעמַא יד ןופ רעייטשרָאפ רעטסטנעוװקעסנַאק

 רעייטשרָאפ רעטסנעוװקעסנָאק ןוא שיּפיט ַא -- ,רוד ןייז ןופ רעביירש

 -ָאוטריוװ רעשינוַאלק טינ-רועיש טימ ןוא םזיניצ ןלַאטורב טימ טָאה רעכלעוו

 רַאפ ןוא -- לכ םדוק -- ךיז רַאפ "ןטסייל , וצ טרעהעגפיוא טינ ,טעטיז

 ןטסקיצכעז-ןוא:ןביז ןייז ןופ גָאט ןטצעל ןזיב עירטסודניא-גנוטייצ רעזנוא

 ןקידנערַאפ רעביירש-ווירב יד ןופ עלַא טעמכ ,ענדָאמ ,רעבָא .,רָאי-ןבעל

 םענופ גנוניימ רעד טיול זיא סָאװ ,"רפע-ןכוש , :ןיירפער ןקיבלעז ןטימ

 "רענעט, סעמעוו ,"לדיל , ט'רזח'עגנייא שלַאפ ַא -- תורוש יד ןופ רעביירש

 ...דיילק רעקיליב ַא ןופ סעגירטסרַאפ יו ,סױרַא ןעשטרַאטס

 ,ןענעייל וצ ןבעגעג רימ טָאה רָאטקַאדער רעד סָאװ ,ווירב עלַא ןופ

 טמיטש רעכלעוו ,רענעייל ַא ןופ אקווד ןוא -- םענייא ןבילקעגסיוא ךיא בָאה

 רענעייל רעד טָא ךיוא רעבָא ,סנטסקינייוו םוצ ןע'נַאמביל עגעלָאק טימ ןייא

 טגנערטש רע ואוו ,ווירב ןגנַאל ןייז ןקידנערַאפ וצ טשינ טסעגרַאפ ,וליפא

 םענעברָאטשרַאֿפ םעד ןקידיײטרַאפ וצ תוחוכ ענייז עלַא טימ ןָא ךיז

 ןכוש , :לדיל-תונמחר ןשירעריפרַאפ ןוא ןשלַאפ ןטימ ,"ןַאמ-סגנוטייצ

 ,"רפע

 -רעבליז ףסוי .רמ ,רעביירש-ווירב ןקיזָאד םעד טלָאװ טַאקַאװדַא ןַא

 טנייז ,ןייטשרעבליז .רמ ,ריא ביוא :עגַארפ ע'טושּפ יד טלעטשעג ,ןייטש

 םענעברָאטשרַאפ םענופ דלושמוא רעד ןיא טגייצרעביא ףיט ױזַא עקַאט

 רעביירש רעד עכלעוו ,םיאטח עלַא יד טכַארטַאב ריא ןוא "ןַאמ-סגנוטייצ,

 ,"עקַאטַא עטנַאגעלע -טינ, ַא סלַא םיא ףיוא טנכערעגסיוא טָאה ןַאמביל קחצי

 ,"רפע ןכוש , לדיל ןשלַאפ ןטימ תונמחר ןפורוצסורַא ריא טכוז סָאװ וצ ָאט

 ? ווירב רעייא ןיא לָאמ עכעלטע רעביא ט'רזח ריא ןכלעוו

 רַאפ ,טלָאמעד זיולב ,רעטכיר רעדָא ירושז ַא ייב ןעמ טעב תונמחר

 ןרָאװעג ןענופעג זיא ןוא ןעגנַאגַאב ןכערברַאפ םעד זיא רעכלעוו ,םענייא

 ןטעב םיא רַאפ -- קידלושמוא סיואכרוד זיא רענייא ןעוו רעבָא ,קידלוש
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 םענופ ןוא ירושז רעד ןופ ןרעדָאפ רָאנ ,תונמחר ןייק ןטַאקָאװדַא יד טשינ

 ! טייקיטכערעג עטולָאסבַא רעטכיר

 טלָאװ ,"רפע ןכוש , לדיל עשלַאפ סָאד לָאמ עכעלטע ן'רזח'רעביא רעייא

  רערָאלק ַא זיא ,רעביירש-ווירב ןטנַאמרעדנביוא םוצ טגָאזעג טַאקָאװדַא רעד

 -עגסיוא טָאה ןַאמביל קחצי רעביירש רעד עכלעוו םיאטח יד זַא ,זיײוַאב

 ןיק טשינ ןענייז ,"ןַאמ:סגנוטייצ, םענעברָאטשרַאפ םעד ףיוא טנכער

 זיא'ס , זַא ,טלַאה ,ןייטשרעבליז .רמ ,ריא ? ןעד סָאװ רָאנ ! עטכַארטע גסיוא

 ךיוא רערעדנַא ןַא ךָאד געמ ,"רפע ןכוש ַא ןופ תיציצ יד ןייז קדוב ןייש טינ

 ! טרעקרַאפ טקנוּפ ןטלַאה

 ןופ :רעביירש-ווירב ןטוג םייב טגערפעג ךיוא טלָאװ טַאקָאװדַא רעד

 ענעזעוועג יד ןופ רענייק , זַא ,רעכיז ףיוא ױזַא סע רע טסייוו ןענַאװ

 -רַאפ ןעוועג טשינ ןענייז ,םענעברָאטשרַאפ םענופ רענעייל עיירטעג

 ךיז ןבָאה רשפא ? "ותומ ירחא תונועו תונורסח ןעניפעג וצ טריסערעטניא

 -ץערעטניארַאפ ןעוועג ָאי דָארג ןענייז עכלעוו ,רענעייל "רָאּפ , ַא ןענופעג

 ? טריס

 ןייז זַא ,ןע'נַאמביל קחצי רָאפ ךיוא טפרַאו רעביירש-ווירב רעד

 -נעזרעּפ , ןופ טמַאטש ,"ןַאמ-סגנוטייצ , םענעברָאטשרַאפ ןפיוא "עקַאטַא,

 ןטלַא ןַא טימ ייברעד ךיז טצונַאב רע ןוא "סעיזנעטערּפ ןוא תומוערת עכעל

 ,"חמשת לא ךביוא לופנב , :םימכח ערעזנוא ןופ לטרעוו ןשידיא

 םעד ןיא זַא ,רעביירש-ווירב ן'בושח םעד ָאד ןגָאז וצ דייל רימ טוט סע

 חמי ,רעלטיה ןעוו . ..םימכח ערעזנוא טימ ןייא טשינ דָארג ךיא םיטש לַאפ

 הלּפמ עטסיוו יד ןעמוקעג זיא'ס ןוא ּפָאק ןטימ טגײלעגנָא טָאה ,ורכזו ומש

 ןוא !! טיירפעג קרַאטש רָאג ,רָאג ןיוש ךיז ךיא בָאה ,דנַאלשטיײד ץנַאג ןופ

 ,קינומש -חמי רעד יו רערענעלק ַא וליפא ןייז לָאז ,אנוש ַא רעניימ ןעוו

 וצ -- לייוו ! ןעיירפ וצ טשינ ךיוא ךיז ךיא םעש ,הנושמ:-התימ ַא ןייא טמענ

 , ..סיז זיא המקנ -- ? טירקַאּפיה ַא ןייז סָאװ

 ס'נייטשרעבליז .רמ טריסערעטניארַאפ ךימ טָאה ץלַא ןופ רעמ רעבָא

 רעשידיא רענַאקירעמַא רעד סָאװ עדַאטעמ יד :שרעדנַא סעּפע טימ ווירב

 -ָאטסָאק יהד, :הנוק רענַאקירעמַא םענופ ןעמונעגרעביא טָאה "דבכנ-ארוק,

 ! ?טיַאר זיעװלַא זיא רעמ

 רע ןוא ,ווירב ןייז ןיא שוריפב טגָאז ןייטשרעבליז .רמ :ליּפשייב םוצ

 טינ ,רענעייל רע'טושּפ ַא ןיב ךיא שטָאכ , זַא ,לָאמ עכעלטע רעביא סע ט'רזח
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 רימ ךיא םענ ,רעביירש ןלענָאיסעּפָארּפ ַא ןופ עירָאגעטַאק רעד ןיא קידנעייז

 רעדיוו טמוק ךָאנרעד ,.וו .זַא .א "ןריטסעטָארּפ ןוא ןריגַאער וצ טכער סָאד

 -רעּפ ץסיצנַאד םענעברָאטשרַאפ םעד בָאה ךיא, ;גנונַאטַאב יד לָאמ עכעלטע

 ,קירוצ רָאי ןײנ-טכַא ןַא טימ ,לָאמנייא ץוחַא ,טנעקעג טשינ טעמכ ךעלנעז

 תבוטל ,ןָאינוי-רעּפוק ןופ ענובירט רעד ףיוא ןדייר טרעהעג םיא ךיא בָאה

 טַאהעג טינ ן'סיצנַאד טימ בָאה ךיא זַא ,רָאלק ןייז טעװ םעד ןופ .לארשי-ץרא

 ,סעכעלטפַאשניימעג ןוא סערעטניא ןכעלנעזרעּפ ,טפַאש'הבורק םוש ןייק

 ."רעדמערפ ַא ירמגל םיא וצ ןיב ךיא

 ,"רענעייל רע'טושּפ , ַא זיא ןייטשרעבליז .רמ שטָאכ ,טרָאפ ןוא ,ךָאד ןוא

  לענָאיסעּפָארּפ ַא ןופ עירָאגעטַאק רעד ןיא קידנעייז טינ, שטָאכ ןוא

 -נעזרעּפ ץסיצנַאד םענעברָאטשרַאפ םעד, טָאה רע שטָאכ ןוא ,"רעביירש
 -טפַאשניימעג  םוש ןייק טָאה רע שטָאכ ןוא ,"טנעקעג טשינ טעמכ ךעל

 זיא -- "רעדמערפ ַא ירמגל ,, םיא זיא רע ןוא "טַאהעג טשינ םיא טימ סעכעל

 וצ , טכער עלַא ךיז רע טמענ :ןעמעלַא םעד ףיוא ןגעווטסעדנופ טקוקעג טינ

 (סיצנַאד) רע זַא;, ,ןגָאז וצ ךיוא טסייוו רע ןוא "ןריטסעטָארּפ ןוא ןריגַאער

 טָאה רעכלעוו ,רעביירש רעטבַאגַאב ךיוה ןוא רעדנצנעלג ַא ןעוועג זיא

 -רַאפ-םעטָא ןוא טנַאסערעטניא ןעוועג ןענייז סָאװ ,סעמעט ףיוא ןבירשעג

 ןטכערעג ןייז ןיא ןקָארשרעדמוא ןזעוועג זיא סיצנַאד , זַא ,ןוא "דנּפַאכ

 -- וויסרוק ןיימ ןוא קורדסיוא רענעגייא סרעביירש-ווירב רעד) סוזיסיטירק

 "סַאג רעשידיא רעד ףיוא ןטייקכעלדנעש ןעזעג טָאה רע ןעוו ,(.י .מ

 וו ,זַא .א

 סָאד ךיז טסמענ ,"רענעייל רע'טושּפ , ,וד ביוא :עגַארפ ַא ךיז טגערפ

 ןבעג ןוא ןעגנוניימ ןגָאװצסױרַא ,"ןריטסעטָארּפ ןוא ןריגַאער וצ , טכער

 ,וצ טסיג ןיײלַא וד יוװ ,טסָאה וד ןכלעוו ,ןשטנעמ ַא רעביא ןעגנוצַאשּפָא

 :טפַאשניימעג , םוש ןייק םיא טימ טסָאה ןוא "טנעקעג טשינ ךעלנעזרעּפ

 ךיוא רעביירש רעלענָאיסעּפָארּפ ַא רָאט סָאװרַאפ ָאט ,"טַאהעג טשינ סעכעל

 ןעגנוניימ ןגָאזוצסױרַא ,ןריגַאער וצ ףיוא טכער עקיבלעז יד ןעמענ טשינ ךיז

 טָאה רעביירש רעד ןכלעוו ,ןשטנעמ ַא רעביא ,גנוצַאשּפָא ןַא ןבעג ןוא

 :טפַאשנײמעג טַאהעג םיא טימ ָאי ןוא טנעקעג ַאי דָארג ךעלנעזרעּפ

 ? ןייטשרעבליז .רמ ,עיטַארקַאמעד זיא ואוו !? סעכעל

 רעוו :עגַארפ ַא ךָאנ רעביירש-ווירב זץ'בושח םייב ןגערפ ךיוא ליוו ךיא

 יד -- סטכעקעג םעד ןיא ךיז טוט סע סָאװ ,רעסעב טסייוו ,ריא טקנייד
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 ַא זיא רעוו ? ןַאמ רעד רעדָא ,סטכעקעג סָאד וצ טיירג עכלעוו ,עטסָאבעלַאב

 רעטבַאגַאב ךיוה ןוא רעדנצנעלג ַא, זיא רעוא יצ ןיבמ רערעסערג

 ,רעביירש רעלענָאיסעפָארּפ ַא רעדָא ,"רענעייל רע'טושּפ , ַא -- "רעביירש

 תודע רעמ ןעק רעװ ? ךַאפ-רעביירש ןוֿפ "קיטש*דמש; עלַא ןעק רעכלעוו

 ןייז ןיא ןקָארשרעדמוא ןעוועג זיא , רעֿביירש רענעי רעדָא רעד יצ ןגָאז

 -ָאיטעּפָארּפ ַא רעדָא ,"רענעייל רע'טושפ , ַא -- "םוזיסיטירק ןטכערעג

 רעמ טסייוו רעו ? "דַאשט; ַא ףיוא ןיֿבמ ַא זיא רעכלעוו ,רעביירש רעלענ

 םעד ןופ ןטינשעגוצ טרעוו עמעט ענעי +עדַא יד .ןֿפוא ןַא רַאפ סָאװ ףיוא

 ָאיטעּפַארּפ ַא רעדָא ,"רענעייל רע'טושּפ , ַא -- רעביירש םענעי רעדָא

 זיא ןוא עיצקַאדער ַא ןיא ךיז טוט סע סָאװ טסייוו רעכלעוו ,רעביירש רעלענ

 | ? רעביירש ןקיצנייא ןלעי טימ טכָאקעגסיֹוא

 ױזַא טָאה ריא תעב זַא ,ןייטשרעבליז .רֶמ רערעייט ןיימ ,ריא טסייוו
 ןענייז סָאװ ,סעמעט,, ףיוא ןעלקיטרַא סע'סיצנַאד ןופ ןלָאװקעגנַא קרַאטש

 ַא ףױא טָאה רע ואוו ,"דנּפַאכרַאֿפ-םעטָא ןוא טנַאסערעטניא ןעוועג

 ,ױטַארקַארויב, יד ןגעק טעװענַאבַארַאבעג רעגייטש ןשיטַאמַארדַאלעמ

 רעד ףיוא "סרעקיוּפ -יטיסילבוּפ , ןוא "סעקינװָאנישס, ,"סעקַאמילק עש'להק,

 טָאה רע עכלעוו טימ ןעלקיטרַא "עקרַאטש , -- ,עקירעמַא ןיא סַאג רעשידיא

 רעד ,ןײלַא רע זיא -- "רעכיז , ןפיוא ןעמונעג רענעייל ןשידיא ןוויאַאנ םעד

 רעד ,טַארקָארויב רעטסערג רעד :ןעוועג ,'ןַאמ-סגנוטייצ , רענעברָאטשרַאפ

 -יטיסילבוּפ -- ץלַא ןופ רעמ ןוא עקַאמילק עש'להק ,קיגווָאנישט רעטסערג

 ! ןבעגעגסױרַא טָאה עקירעמַא ןיא סַאג- רעביירש עשידיא יד סָאו ,רעקיוּפ

 טָאה רעטלעוו , תורוש יד ןופ רעביירש םעד ןֿביױלג טשינ טליוו ריא ביוא

 -נטעברַא ,"עזוַאה וצ , ןופ "זַאמ- סגנוטייצ, טענעברָאטשרַאפ םעד טנעקעג

 טייז ,ךיז טגערפ ָאט ,טייצ רָאי קיצנַאװצ עצנַאג רַאפ "גָאט, ןיא םיא טימ קיד

 -קרַאטש השמ ייב רקיע רעד -- רעביירש עשידיא ערעדנַא ייב ןָא ,לחומ

 שממ זיא רע ןעמעוו ,"גָאט, ןֹופ רעטעברַאטימ רעקירָאי-גנַאל ַא ,ןע'נַאמ

 ! רעטעברַאטימ-"גָאט , עקינייא ךָאנ ייב ןוא ,ןרָאי יד ןעגנַאגרעד

 ןקיזָאד םוצ ןגָאז וצ עגַאל ַא ןיא ןעוועג ןיב ,ןעקנַאד וצ טָאג ,ךיא

 ןרָאװעג ,גנולצולּפ ,לַאפוצ ַא סעּפע ךרוד זיא רעכלעוו ,רעקיױוּפ-יטיסילבוּפ

 ַא ןעוועג ךות ןיא טלָאו רֶע ןעוו ןוא -- :"גָאט ,, ןופ "רָאטקַאדער, רעד

 ןפיוקסיוא ןעוועג טנעקעג לַאפוצ ןקיזָאד םעד ךרוד ךיז רע טלָאװ ,שטנעמ

 .י .1 ,(טנַאקַאבמוא עטַאד) יטַאלבנכַאװ רעקרַאי-וינ, !"ףֵא סדנעה,--! דניז ענייז עלַא
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 םילּבוקמ עקילָאמַא ןופ טָאטש יד ,תפצ

 עכיוה יד .השודק רעד ןיא ייס ןוא ,טייקנייש רוטַאנ רעד ןיא ייס

 יז ןכַאמ ןוא ןטייז עלַא ןופ טעטש עדייב רעביא ךיז ןבייה סָאװ גרעב

 עקיזָאד יד רָאג זיב ןכיירטשרעטנוא ,טלעוו רעצנַאג רעד ןופ טרעדנוזעגּפָא

 ,טייקכעלנע

 ,םעד בילוצ טמירַאב ןרָאװעג תפצ זיא ,עטכישעג רעשידיא רעד ןיא

 טָאה תפצ ןיא .םילבוקמ יד ןופ רעטנעצ ַא ןעוועג גנַאל ןרָאי רַאפ זיא יז סָאװ

 רעד רעביא טײרּפשרַאפ ךיז יז טָאה ריא ןופ ןוא טלקיוטנַא הלבק יד ךיז

 עקידרעייפ יד ןופ טפַאשקנעב עפיט יד ןוא עביל עסייה יד .טלעוו רעצנַאג

 ןיא רָאג ןעוועג זיא ,תפצ וצ טּפױהרעביא ןוא ,לארשי ץרא וצ םילבוקמ

 | ! רעשל

 רעכיוה רָאג ַא ףיוא ןענופעג תפצ ךיז טָאה טרעדנוה רָאי ןטנצכעז ןיא

 יד ,טרָאד טבעלעג טלָאמעד ןבָאה סע סָאװ רַאפרעד זיא סע .הגרדמ

 ,ןבעל ןשידיא ןפיוא סולפנייא סנעמעוו ,ןשטנעמ .םינואג עשידיא עטסערג

 ,לארשי ץרא ןופ ןצינערג יד רעבירַא טייוו ןגיוצעג ךיז טָאה

 טלקיוװעגנייא זיא ןוא םישרדמ יתב ןוא ןלוש עטלַא ןיא ךייר זיא תפצ

 ,תוישעמ רועיש ַא ןָא ריא ןגעוו טלייצרעד ןרעוו סע .סעדנעגעל ןסַאמ ןיא

 סָאװ םיקידצ ךס יד ןופ םירבק יד .םורַא ייז טימ ךיז טגָארט קלָאפ סָאד סָאװ

 ַא רָאג זיב ןוא ַאזַא טייקילייה עלעיצעּפס ַא וצ ריא ןביג ,ריא ןיא ןעור

 .ןעזסיוא ןשיטסימ

 זיא טפול יד .דנַאל ןצנַאג ןיא טַאמילק ןטסטנוזעג םעד טגָאמרַאפ תפצ

 םוטעמוא ןעוו ,רעמוז .עקַאמשעג ַאזַא ןוא ערעטיול ַאזַא ,ענייר ַאזַא טרָאד

 -וצסיוא רָאג ךעלגעממוא זיא סע זַא ,ןציווש ןשטנעמ ןוא סייה קרַאטש זיא

 ,היחמ ןוא שירפ ןוא ליק תפצ ןיא זיא ,ןטלַאה

 סעקלומרַאי עקיכעלייק יו ,ןטייוו ןופ סיוא ןעעז סָאװ גרעב עכיוה יד

 עליק ,עשירפ ןזָאלב סע ןענַאװ ןופ ,ןדיא עשילַאכרַאירטַאּפ ןופ ּפעק יד ףיוא

 ןעמונעג טלָאװ ןעמ יו קורדנייא םעד ךייא ןביג ,עלייוו עלַא ךעלעטניוו

 ןזָאלעג ייז ןוא ןטָאשעגסיוא לָאמנייא טימ עלַא קַאז ַא ןופ ייז ןוא ענסימוא

 ,טרָאד ןגיל ױזַא

 ,עקידריווקרעמ ַא רָאג זיב זיא םילשורי ףיוא תפצ ןופ טייקכעלנע י ד
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 טנעקעג טינ ךיז ןוא ,ןרעדנַא םוצ גרַאב ןייא ןופ טרעטעלקעג בָאה ךיא

 -"רוכיש'רַאפ עסיז יד ןוא םורַא טייקנייש רעד טימ גונעג רָאג ןקיטעזנָא

 .ןגָארטעג ךיז טפול רעד ןיא ןבָאה סָאװ תוחיר עקידנ

 גרעב-לילג עכיוה יד ןופ םענייא ףיוא ךיא ייטש טָא ,ךיז ןָאמרעד ךיא

 טניפעג "רובת, גרַאב רעטמירַאב רעד ואוו ,וצ טייז םורד וצ טייוו קוק ןוא

 סָאד טּפשמ'עג רָאי קיצרעפ עצנַאג האיבנה הרובד טָאה טרָא םעד ףיוא .ךיז

 ןגעק המחלמ עסיורג יד טריפעגנָא ךיוא יז טָאה ןענַאד ןופ .קלָאפ ןשידיא

 ,ארסיס

 ואוו ,וצ טייז ברעמ וצ רעבירַא ױזַא קוק ןוא רעדיוו ךיא ייטש טָא ןוא

 -סעיַאמ ןקיזָאד םעד ףיוא .ךיז טניפעג "ןומצע , גרַאב רעקיטכערּפ רעד

 -רַאפ ץיבקלַא המלש 'ר טָאה ,עדנעגעל יד זנוא טלייצרעד ,גרַאב ןשיטעט

 יד ןופ זיא עכלעוו ,"ידוד:הכל, ריש םענערָאװעג טמירַאב ןייז טסַאפ

 ריש ןקיזָאד םעד טימ .זנוא ייב רעדיל עשיטסימ זעיגילער עטסנעש

 ,"תבש ןיסעצנירּפ , יד רימ ןענעגעגַאב

 יד ןופ םענייא ףיוא ץיּפש ַא ףיוא טרָאד קידנעייטש זַא ךיז טכַאד רימ

 םעד ןבעווש ךיז רַאפ ןעזעג רָאלק ךיא בָאה ,גרעב-לילג עקיטכערּפ

 -רַאפ עטימולח'רַאפ ףיט טימ ץיבקלַא המלש 'ר ןופ טלַאטשעג ןשיטעָאּפ

 רעטפַאהרעביױצ רעד ןעגנולקעגּפָא טָאה ןרעיוא עניימ ןיא .ןגיוא עטקנעב

 ןייז .סױרַא ליומ ןסיז ןייז ןופ ןסָאגעג ךיז טָאה סָאװ ,גנַאזעג "ידוד הכל,

 טימ ןוא ,גרעב יד רעבירַא טייוו ןעגנולקעגּפָא טָאה עמיטש עשידָאלעמ

 ! ןסָאגעצ ךיז יז טָאה גנורעטסײגַאב סיורג

 אנקתמ ךיז טָאה רעבַארַא רעסיוועג ַא זַא ,זנוא טלייצרעד עדנעגעל יד

 םיא טָאה רע ןוא ץיבקלא המלש 'ר ןופ טייקסיורג רעד ףיוא ןעוועג

 -נגייפ ַא רעטנוא ןבָארגַאב םיא רעבַארַא רעד טָאה קערש ןופ .טע'גרה'עג

 רעד רַאפ ןרעוו קיטייצ ןעמונעג טָאה םיוב רעד .ןטרָאג ןייז ןיא ךיז ייב םיוב

 עטסעב ןוא עטסנעש יד ןעגנערבוצסױרַא ןבױהעגנָא טָאה סע ןוא טייצ

 רע ןוא טָאטש ןופ ַאשַאּפ םוצ זיב ןעגנַאגרעד זיא רעדנואוו רעד .ןטכורפ

 ,הביס יד םיא ייב ןעניפעגוצסיוא ךיז וצ ןפור טקישעג רעבַארַא םעד טָאה

 טָאה רעבַארַא רעד .טייצ רעד רַאפ ןטכורפ עטוג עכלעזַא טיג םיוב רעד סָאװ

 ןוא ץיבקלא "םכח, ןשידיא םעד טע'גרה'עג טָאה רע זַא ,ןעוועג הדומ ךיז

 ןרעוו ןטכורפ יד סָאװ ךַאזרוא יד זיא סָאד ןוא ,םיוב ןרעטנוא ןבָארגַאב םיא

 ןסייהעג טָאה ַאשַאּפ רעד .ט'מעטיַאב ױזַא ןענייז ןוא טייצ רעד רַאפ ףייר
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 טָאה טלָאמעד טייז ןוא ,םיוב ןקיבלעז םעד ףיוא ןעגנעהפיוא רעבַארַא םעד

 ,טכַארבעג טינ טכורפ ןייק רעמ ןוא ןעילב וצ טרעהעגפיוא םיוב רעד

 'ר ףיױא טלייצרעד ךיוא עדנעגעל עקיזַאד יד טרעוו ,טסואווַאב יו

 יד רעבָא .עינַאּפש ןופ טעָאּפ ןשיאערבעה ןסיורג םעד ,לוריבג ןבא המלש

 רעביא רעלוּפָאּפ קרַאטש קלָאפ םענופ לימ ןיא זיא עדנעגעל עקיזָאד

 ,לוריבג ןבא רעביא יו רעקיצניװ טינ ןץ'ציבקלַא

 סע יוװ טקנוּפ ,טנַאקַאב טינ זיא ןברָאטשעג זיא ץיבקלַא סָאװ רָאי סָאד

 ,רעבָא סייוו ןעמ .ןרָאבעג זיא רע ואוו ןוא ןעוו ,טַארוקַא טסואווַאב טינ זיא

 ןבעל טנעָאנ ךיז טניפעג רבק ןייז .רעטלע ןכיוה ַא ןיא ןברָאטשעג זיא רע זַא

 ןעז ןעק ןעמ סָאװ ,"ףסוי תיב , םעד ןוא "שודקה יראה, םעד ןופ םירבק יד

 | ,תפצ ןיא גָאט ןקיטנייה זיב

 ןופ רבק רעד ךיוא ךיז טניפעג ,ןָארימ ףרָאד םעד ןיא תפצ ןופ טייוו טינ

 רמועב-ג"ל ןופ גָאט ןיא .םילבוקמ יד ןופ ןיורק יד ,יאחוי-ןב ןועמש ןבר

 .יאחוי ןב ןופ רבק ןפיוא דנַאל ןצנַאג םענופ ןשטנעמ ףיונוצ ךיז ןעמוק

 רעד ,םלוע רעד ןוא רעמזעלק ןליּפש סע ,תודועס עצנַאג טרָאד טעוװַארּפ'מ

 טגיילעצ ןעמ .רדסכ געט עכעלטע ןצנַאט ,םידיסח ןוא ןדיא עמורפ רקיע

 רָאפ טרָאד טמוק סע ןוא ;ךעלּפעק יד רעדניק עגנוי ּפָא טרעש ןעמ ,ןרעייפ

 | ..אנת ןשידיא ןסיורג םעד דובכל החמש עסיורג ַא

 וצ ןעגנוריסַאּפ עכייר ןוא סעדנעגעל ענייש ךס ַא ןופ סייוו ,תפצ ,ָאי

 טרָאד ןבעל ןקיטציא םענופ .ןבעל ןקילָאמַא םענופ ץלַא רעבָא .ןלייצרעד

 .ןלייצרעד וצ ךייא קיצניװ רָאג תפצ טָאה

 זיב םערָא .ןדיא טנזיוט ריפ ךרע ןַא תפצ ןיא גָאט-וצ טנייה ןבעל סע

 ןופ גנובעלפיוא ענײמעגלַא יד .ןלעטשוצרָאפ ךיז סנױזַא רעווש זיא סע .רָאג

 1929 ןופ םָארגָאּפ רעד .טכיירגרעד טינ ךָאנ לייוורעד תפצ ןייק טָאה ,דנַאל

 ןדיא ךס ַא .טכַאמעג בורח ןצנַאגניא יז ןוא טריניאור רעמ ךָאנ טָאטש יד טָאה

 לָאצ עסיורג ַא .טרעקעגקירוצ טינ ןיוש רעמ ךיז ןוא טזָאלרַאפ יז ןבָאה

 ןבָאה רעבַארַא עקיטרָא יד .טנערבעגּפָא םָארגַאּפ ןיא ןבָאה רעזייה עשידיא

 טעוו סע ןוא .תוחיצר עטסערג יד טימ ןדיא רע'תפצ יד ןיא ןעוועג םקונ ךיז

 .ןרעוו טעטכירעגפיוא לָאמַא טעוװ תפצ זיב ,ןרָאי לסיב שּפיה ַא ןעמענ רָאנ

 םעד ןופ יירשעג -ייוו רעד ןעגנילק וצ ףיוא טינ טרעה ןרעיוא עניימ ןיא

 םייח .רד וצ ,בוש דוד .רמ ,הליהקה דעו רע'תפצ רעד ןופ שאר בשוי

 וסינכה,, :תפצ ןיא רוזַאב ןצרוק רעייז ַא ףיוא ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,ןַאמצייוו
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 רעד ףיוא טָאטש רעזנוא ףױרַא טגנערב -- "לארשי ץרא תפמב ונריע תא

 | ! לארשי ץרא ןופ עטרַאק דנַאל

 יייוו רעטייווצ ַא ןרעיוא יד ןיא ןעגנילק וצ ףיוא טינ רימ טרעה ךיוא

 רָאטקעריד םענופ ליומ םענופ ןעמוקעג זיא סָאװ ,ןַאמצייוו .רד וצ יירשעג

 שטנעמ רעביל ַא ,ןַאמדייז .רמ ,תפצ ןיא "קנַאב ןײטסעלַאּפדָאלגנַא, רעד ןופ

 יד -- 'ונדגנ םה םיימואלה תודסומה לבא ,ונדעב אוה עבטה , :רַאג זיב

 ןגעק ןענייז סעיצוטיטסניא עלַאנָאיצַאנ יד רעבָא ,זנוא רַאפ דָארג זיא רוטַאנ

 ! זנוא

 עּפורג ַא ןַארַאפ טרָאד ןענייז סע .ןרעוו טיובעגפיוא גנירג ןעק תפצ

 לָאז תפצ זַא ,טריסערעטניארַאפ ןבעל ןוא בייל טימ ןענייז סָאװ ,ןשטנעמ

 ףליה ןייק זַא דלַאביװ רעבָא .ןרעוו טיובעגפיוא ןוא ןרעוו טיײנַאב קירוצ

 -עגרעביא רעד ןופ ימ עצנַאג יד זיא ,(. . . םילשורי ןופ) ןסיורד ןופ טינ טמוק

 ןפרָאװעגסױרַא ןשטנעמ עּפורג רענעבעג

 יד טייטש ,ןעמעלַא ןופ ענעסעגרַאפ ַא ןוא עטמעשרַאפ ַא ,ענעזַאלרַאפ ַא

 ,ןזיילסיוא יז ןעמוק לָאז סָאװ ,רעזיילרעד ַא ףיוא טרַאװ ןוא תפצ עקילָאמַא

 ףיוא טָא תפצ טרַאװ טלודעגמוא סיורג טימ .ןעיובפיוא קירוצ ןוא ןעײנַאב יז

 עכלעזַא ךס ַא טימ טציא זיב ןפָארטעג ןיוש טָאה סָאװ ,סנ ןסיורג םענעי

 ,ןּפמוז עקנַארק ,עטסיוו רעקיטש ,גרעב עקידמַאז .דנַאל ןופ ןעלקניוו ע'בורח

 ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ,ףושיכ ךרוד יו טכַאנרעביא ןענייז עכלעוו

 ןוא רעפרעד עקידנעילב ןוא טעטש עקיטכערּפ ןיא ,רעדלעפ ערַאבטכורפ

 ! ןלָאט

 ָאגַאקיש ,1929 ,30 לירּפַא ,"רעירוק רעשידיא,
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 ליוזנַארּב עשידיא עקילָאמַא יד

 ,דנַאלטעל ,עטיל ,עינעמור ,דנַאלסור-סייוו ,ןלױּפ ,עניארקוא ,דנַאלסור

 ,עמערָא ,ןרַאגנוא ,עיקַאװָאלסַאכעשט ,עיצילַאג ,דנַאלניפ ,עינַאטסע

 ַא ןָא ,טנעה עקידייל טימ ,עסעוװרָאב ןוא עטעקַאנ ,ענעכַארבעצ ,עקנַארק

 ןייק ןעמוקעג ,עדמערפ ,ךַארּפש ַא ןָא ,טנלע ,ענעשעק ןיא טלעג ןשָארג

 ןופ דנַאל םעניא ,דנַאל ןעיירפ םעניא ,דנַאל םענעדלָאג םעניא ,עקירעמַא

 ןיא :ןטלעצעג ןלעטשוצפיוא ןביוהעגנָא טָאה'מ ןוא ,ןעמעלַא רַאפ טייהכיילג

 ,רָאמיטלַאב ,טיָארטעד ,ןָאטסָאב ,ָאגַאקיש ,עיפלעדַאליפ ,קרָאי וינ

 ,טייקטנלע ןוא ןייּפ ,ימ רערעווש טימ ,דנַאלווילק

 רעסיורג רעד ןופ עטכישעג יד ,ץַאז-הנשמ ןצרוק ןייא ןיא ,זיא סָאד טָא

 רעקיטציא ריא וצ זיב בױהנָא ריא ןופ ,עקירעמַא ןיא עיצַארגימיא רעשידיא

 סקעז טנייה טלייצ סָאװ ,דנַאל ןרָאג ןרעביא טײקטײרּפשעצ ןוא טייקטילבעצ

 ןוא ןטסכייר םעניא ןרָאװעג טלדנַאוװרַאפ זיא ןוא תושפנ עשידיא ןָאילימ

 .טלעוו רעד ןיא בושי ןשידיא ןטסקרַאטש

 ןיא בושי רעשידיא רעד ליפיוו ןלייצרעד טשינ םענייק ףרַאד'מ

 טשינ סע ןליוו ןטימעסיטנַא ערעטסניפ יד רָאנ ,סע ןסייוו עלַא) עקירעמַא

 סקואוו ןוא יובפיוא םענײמעגלַא םוצ ןגָארטעגוצ טציא זיב טָאה (ןסיוו

 ,ךעלטפַאשלעזעג ,שיטילָאּפ ,לעירטסודניא ,לעיצרעמָאק -- דנַאל םענופ

 ,ץנעדורּפסירוי ,רעטַאעט ,קיזומ ,רוטַארעטיל ,שירעלטסניק ,לערוטלוק

 ? טשינ סָאװ ןוא ,ךעלטפַאשנסיװ ,שיניצידעמ

 ןיא ןדיא יד ןופ עטכישעג יד טינ לַאפ ןייק רַאפ ָאד ךיא ביירש

 ןרָאג ריא ןיא קרָאי-וינ טָאטש רעד ןופ זיולב טינ וליפא ןוא ,עקירעמַא

 סָאװ ,לקניוו רעשידיא ַא -- לקניוו ןטמירַאב ןייא ןופ רָאנ ,םענרַאפ ןסיורג

 עשידיא טימ ,עינַאװערָאה רערעווש טימ ןבָאה טנעה עשידיא סיואכרוד

 ;ברחנו-בורח ,סעשַא ןיא טציא טגיל רע ןוא טיובעגפיוא ,תוחומ ןוא תוחוכ

 ,ליוזנַארב זיא לקניוו ןטמירַאב ןקיזָאד םענופ ןעמָאנ רעד

 ליווזנָארב טימ טנַאקַאב ןעוועג טשינ זיא קרָאי-וינ ןיא רעוו ! ליוװזנָארב

 ןייק לייוו ,"ליווזנַארב , רעשידיא גָאז ךיא ? ליווזנָארב רעשידיא רעד טימ --

 ענעי תמחמ ,ןייז טינ ןיוש טעוװ ןוא -- ןעוועג טשינ זיא ליווזנַארב רעדנַא

 ןופ ,עּפָאריײא-חרזמ ןופ רקיע רעד ,םלועה תוניפ עבראמ ןדיא ןעניי ז
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 ןלעוװ ןוא -- ָאטשינ רעמ ןיוש ןענייז ליווזנַארב טיובעג ןבָאה עכלעוו ןדיא

 רָאּפ עטצעל יד ןיא ןבָאה סָאװ ןדיא עקיטנייה יד תמחמ .ןייז טינ רעמ ןיוש

 :טסערָאפ ,קרַאּפיַאגיר ,דייסדואוו ,דייסינַאס טיובעגפיוא ןרָאי קילדנעצ

 טשינ ןענייז דנאלייא-גנָאל ןיא תונוכש ערעדנַא ךָאנ ןוא קענ-טיערג ,סליה

 ,ןדיא-טינש ןקיבלעז םענופ ,טנַאװעג ןקיבלעז םענופ ,גייט ןקיבלעז םענופ

 -דנערג ,קרַאּפ-ָארַאב ,ליווזנָארב טיובעגפיוא קירוצ ןרָאי טימ ןבָאה עכלעוו

 ,סקנָארב יד רעדָא ,סרוָאקנָאק

 ןעלּפמעט ןוא סרעטנעצ עטעטַאטשעגסיוא עכייר יד !ןיינ לָאמ טנזיוט

 -לעז יד טשינ ןענייז ,קענ:-טיערג רעדָא ,סליה-טסערָאפ ,קרַאּפ -ָאגיר ןופ

 ןקילַאמַא ןיא טיובעגפיוא קירוצ ןרָאי טימ ןבָאה ןדיא עכלעוו ןלוש עקיב

 ןעלּפמעט ןוא סרעטנעצ עקידצַאלַאּפ יד ןיא .קרַאּפ-ָארָאב רעדָא ,ליװזנָארב

 ,ָאגניב ןעמ טליּפש קענ-טיערג רעדָא ,סליה-טסערָאפ ,קרַאּפ-ָאגיר ןיא

 עשי'חלג טימ סיַאבַאר טרָאד ןעלּפערּפ סע ןוא ,רעלעב ןעמ טכַאמ ,ןטרָאק

 ןעמ טָאה קרַאפ-ַארָאב ןוא ליווזנָארב ןיא ןלוש יד ןיא תעב ,רענעט-ייב

 סע ןוא םיליהת טגָאזעג ,תוינשמ קרּפ ַא ,ארמג טַאלב ַא ,הרות טנרעלעג

 יד ןצנַאטכָאנ ןלעוו ןָא ,תורשּפ ןָא םינבר -- םינבר עשידיא טנ'שרדיעג ןבָאה

 ..."ןידכו-תדכ, רָאנ ,םיחלג עשיטנַאטסעטָארּפ

 יד ןופ ןעמענ יד ןענָאמרעד ןוא ןענעכערסיוא טשינ ָאד ןעק ךיא ,ונ

 ליווזנַארב סָאװ ךעלעכלוש ןוא ןלוש עשיסקָאדָאטרָא טרעדנוה ייווצ רעבירַא

 ץניימ ןופ ןוא ןורכז ןיימ ןופ טשינ ןפוא-ןיאב ןעק ךיא רעבָא ,טגָאמרַאפ טָאה

 ןוא ןילקורב ץנַאג רעביא ט'מש'עג ןבָאה סָאװ ןלוש עכלעזַא ןזָאלסױרַא ןגיוא

 וינעווע סטַאל-וינ יד ,הרות דומלת וינעווע עינייווליסנעּפ יד :יוװ קרָאי-וינ

 ןוָאטס ףיוא ,הרות דומלת וינעווע ןָאטס יד רקיע רעד ןוא ,הרות דומלת

 יד רַאפ ליװזנַארב ןופ "לָאה יגענרַאק , יד -- וינעווע ןיקטיּפ םעל וינעווע

 ןַאטגניוװיר ףיוא לוש עשינעמור יד יו טקנוּפ ,םינזח עטסמירַאב עמַאס

 רעד ףיוא "לָאה יגענרַאק, רעד םינזח עטסערג יד רַאפ ןעוועג זיא טירטס

 ,קרָאי-וינ ןיא "דייס -טסיא,

 ץעּפָאריײא ןופ םינזח ענעמוקעגרעבירַא עסיורג יד ןופ רעגיײטשַא רעוו

 וינעווע ןוָאטס רעד ןיא "טויבעד , ןייז טכַאמעג טשינ סע טָאה עקירעמַא ןיא

 ? קרָאי-וינ ןיא לוש רעשינעמור רעד ןיא רעדָא ,ליװזנַארב ןיא הרות דומלת

 -שרעה יכדרמ ,ןיטרַאוװק ליװנַאז ,טַאלבנזָאר עלעסָאי ןופ קידנבױהנָא

 ,רַאמשטערק והילא ,יגח עלערעב ,גרעבנייטש השמ ,ןַאמטיור דוד ,ןַאמ
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 ,ּפ ,ץנַאלג עלעבייל זיב ,ַאדָאגױו לאומש ,יקציוועסוק השמ ,ןַאגַאק-ווָאּפַאק

 ,רעבילַאק רעייז ןופ ערעדנַא ךָאנ ןוא קישטניּפ

 טשרעהַאב שממ ןבָאה ,קישטניּפ ןוא ץנַאלג ,םינזח ייווצ עטצעל יד

 דומלת וינעווע ןוָאטס רעד ןיא טנווַאדעגנָא ליפיוזַא ךיז ןבָאה ייז ;ליװזנַארב

 ןיא ןזח רעסיורג רערעדנַא רעדעי יו רעמ ללכב ליװזנָארב ןיא ןוא הרות

 יז טרָאד טָאה'מ .ןדיא ערעייז ,הכולמ רעייז ןעוועג זיא ליװזנַארב .עקירעמַא

 .ןגָארטעג טנעה יד ףיוא שממ

 ןכַאמ וצ דובכ םעד טַאהעג בָאה ךיא ךיוא :טייז ַא ןָא טייקנדײשַאב ,ָאי

 וינעווע ןוָאטס רעד ןיא ןזח ַא יו "טויבעד , ןיימ ,טירטפיוא ןטשרע ןיימ

 ןוא םיתבש רעמ ןענװַאד וצ ןעמוקעגסיוא ךיוא רימ זיא'ס ןוא הרות דומלת

 ,קרָאי-וינ ןיא ואוו:שרעדנַא ץעגרע רעדייא ליוװזנָארב ןיא ס'מיארונ:םימי

 ,1936 רָאי ןיא תבש ןקידרעמוז םענעי ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק לעוװ ךיא

 וינעווע ןוָאטס יד טקַאּפעגנָא ןבָאה סָאוװ ןדיא רעליווזנָארב עקיצרַאה יד

 עייר עטשרע יד ,ןייטש וצ ואוו וליפא ןעוועג טשינ זיא'ס זַא ,הרות-דומלת

 טימ ,'רעקיטירק, ,'םיניבמ; טימ טצעזעגסיוא ןעוועג ןענייז קנעב

 ,םינזח ןופ ןענַאטשַאב ןעניז עכלעוו ,טנעה יד ןיא "סנַאטרעמַאק ,

 ,ּפ ףסוי "סטרעוורָאפ , ןופ רעקיטירק-קיזומ םעד טימ ,רעקיזומ ,ןטנעגיריד

 ,עמיטש ןיימ ןייז "קדוב , ןעמוקעג זיא'מ :םיררושמ ,רעגניז ,שארב ץטַאק

 / .הליפתה-חסונ ןוא "תיציצ , -- עשי'נגנמ עניימ ,ןָאט ןיימ

 ןוָאטס רעד ןופ רעגָאז:העד-טּפיוה רעד תמחמ ,ןעזעג סעלַא בָאה ךיא

 רָאי קיצרעפ עצנַאג זיא רעכלעוו ,רעלדנעה ירעה .רמ ,הרות דומלת וינעווע

 ןעמעוו ,הרות דומלת רעד ןופ ּפָאק רעד ןוא לַאּפיצנירּפ רעד ןעװעגּפָא

 ךיא זַא ףיורעד ןענַאטשאב זיא ,טנעקעג ליװזנַארב ןיא ןבָאה טייק-ןוא-דניק

 רעליטש רעד וצ ןוא "וכרב , וצ זיולב -- םלוע םוצ םינּפ ןטימ ןענווַאד לָאז

 ,טנַאװ-חרזמ םוצ םינּפ ןטימ ןעווערעקסיוא ךיז ךיא לָאז "הרשע-הנומש,

 ַא םעניימ ייב שטיב ימַאימ ןיא ךיא בָאה קירוצ רָאי ריפ ַא טימ טשרע

 דיא ןעמערַאוװ ןוא ןקיצרַאה ןעלעדייא ,םענייפ םעד טָא טנגעגַאב טרעצנַאק

 -גָאז ַא ייברעד טָאה ןוא טנַאה ןיימ טקירדעג קרַאטש רימ טָאה רע ואוו

 ןטשרע רעייא ןסעגרַאפ טשינ ץלַא ,ינדרי ןזח ,ךָאנ ןעק ךיא , :ןָאטעג

 "שודיק , רעייא ,הרות דומלת רעזנוא ןיא טכַאנ-וצ-קיטיירפ

 -רעד רעכעלרעדנואוו ַא ןעוועג זיא'ס , ,טרעפטנעעג םיא ךיא בָאה ,"ָאי,

 לעוװ ךיא יוװ גנַאל ױזַא ןסעגרַאפ טשינ לעוו ךיא סָאװ ,תבש רענעביוה
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 טריגיריד ךייא ייב טָאה סָאװ רעד ,ןייטשלע ,ךייא טעב ךיא ךימ טגָאז ! ןבעל

 ,טשינ רעמ ןיוש טבעל רע ,טניירפ ןיימ ,ןיינ , *? ךַאנ טבעל רָאכ ןסיורג םעד

 / "גנוי רעייז ןברָאטשעג זיא רע

 סעשַא ןיא ,ליווזנָארב עשידיא יד ,ליווזנָארב ץנַאג טגיל טציא ןוא

 ...םָארגָאּפ ַא ךָאנ יו ,ברחנו-בורח ,ץומש ןוא טיוק ןיא טלקיוועגנייא

 ,ליווזנָארב רעשידיא רעד טימ טריסַאּפ טָאה סע ? טריסַאּפ טָאה סָאװ

 רעשידיא רעד טימ טריסַאּפ קירוצ ןרָאי טימ טָאה סע סָאװ סָאד ,ןילקורב ןיא

 טנגעג םענייש םעד טימ טריסַאּפ טָאה סע סָאװ סָאד .קרָאי-וינ ןיא םעלרַאה

 ,טיַארטעד ןיא סַאג רעטפלעווצ רעד טימ ,ָאגַאקיש ןיא דרַאװלוב סעלגוָאד

 ,ןָאטסָאב ,עיפלעדַאליפ ןיא דליפניוו ,ןָאשנעמ ירעבָארטס ןטנעגעג יד טימ

 .עקירעמַא ןיא טעטש עסיורג ערעדנַא ןיא ךָאנ ןוא ,סעלשעזדנַא-סָאל

 רעד ןופ תונחמ עצנַאג ליװזנָארב ןיא טזָאלעגּפָארַא ךיז ןבָאה סע

 ןבָאה עכלעוו ,רענַאקירָאטרַאּפ טימ ןעמַאזוצ גנורעקלעפַאב רעשירעגענ

 יד ,ןטפעשעג יד ,ןלוש יד ,רעזייה עשידיא יד ןעמונעגרעביא זייווכעלסיב

 טנַאמוד ,וינעווע סטַאל-וינ ,וינעווע ןיקטיּפ ,וינעווע ןוָאטס יװ ,ןסַאג

 סע .ליװזנָארב ץנַאג ,ץרוק ,וינעווע קיעלב ,וינעווע עינייווליסנעּפ ,וינעווע

 ַא זיא סע .ברחנו-בורח ןרָאװעג זיא גנידצלַא ןוא ןעמונעג טשינ גנַאל טָאה

 טשינ סע טעװ רענייק ,ןטקַאפ ןענייז ןטקַאפ רעבָא ,ןדייר וצ ױזַא קיטייוו

 ?ןענעקײלּפָא ןענעק

 ןופ רעלענש סָאװ ריא טליוו ,ליװזנַארב ןיא ןיירַא טציא טמוק ריא זַא

 ,טצעזעגסיוא ןענייז רעזייה עטסרעמ יד ןופ רעטסנעפ יד ,ןפיולטנַא טרָאד

 יד ,טזָאלרָאװרַאפ ןוא קיטיוק סיוא ןעעז טנעוו יד ,רעטערב טימ טּפַאלקרַאפ

 וינעווע ןיקטיּפ רענייש ןוא רעכייר רעקישיור רעקילָאמַא רעד ףיוא ןעמַָארק

 ןענייז ןרַאוטָארט יד ,רעטערב עטלַא טימ טקַאהרַאפ ,תובצמ יוװ סיוא ןעעז

 רעשעלפ עטקידיילעגסיוא טימ ,ץומש םענעפרַאװעגנָא טימ טרעגלַאוװרַאפ

 ַא ןופ טצעזַאב ;טעמָאלעצ ,ןכָארבעצ ,ריב ןופ סעקשוּפ ןוא ןפנָארב ןופ

 יד ,לַאפּפָא יו ןענעכיײצַאב טשינ שרעדנַא טנעק ריא סָאװ גנורעקלעפַאב

 ןוא תונז ,רעכעל ןוא ןטלַאּפש עלַא ןופ סױרַא טיירש טייקנברָאדרַאפ

 סקיטַאקרַאנ עקידנבױטרַאפ ײלרעלַא ןוא תורכיש ואוו ,טײקנסַאלעגסיױא

 טּפַאכ סע זַא ,רעביטש ענעכַארבעצ יד ,ןסַאג יד ןשרעהַאב ןוא ןקיטלעוװעג

 ,קערש ַא ןָא שממ

 ןופ ןדיא ןעוו ,טכַאנ-וצ-תבש ַא ןסעגרַאפ ןעק רע ! וינעווע ןיקטיּפ
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 ךיז ןבָאה ,טלַא ןוא גנוי ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,רעטלע םענעדישרַאפ

 עטצוּפעגסיוא יד ,ןטפעשעג ײלרעלַא יד ןקוקנָא ,ןריצַאּפש טזָאלעגסױרַא

 יד ףיוא ןעוועג זיא'ס גנערדעג ַארַא'ס ,טפַאשגנע ַארַא'ס ! ןרעטצנעפ -יוש

 ! ןרַאוטַארט

 ואו ,טפעשעג-קיזומ ןסיורג ַא רַאפ ןדיא סעּפורג ןעייטש טָא

 קינייוװעניא .סעקניטסַאלּפ ײלרעלַא ,סָאנַאיּפ ,ןענַאפַאמַארג טפיוקרַאפ'מ

 ןזח ןופ טערטרַאּפ רעסיורג ַא טגנעה רעטסנעפ-יוש םענופ טנַאװ רעד ףיוא

 .טכַארט-ןשײנזח ןייז ןיא טצוּפעגסיױא ,טַאלבנזָאר עלעסָאי

 יד טפיוקרַאפ סָאװ טפעשעג-קיזומ ַא ךָאנ ,קעװַא רעטייוו לסיבַא

 ייוש םענופ טנַאוװ רעד ףיוא קינייוװניא ןוא םירישכמ עשילַאקיזומ עקיבלעז

 ךיוא ןיטרַאוװק ליװנַאז ןזח ןופ עיפַארגָאטַאפ עסיורג ַא טגנעה רעטסנעפ

 ,דיילק-ןשינזח ןייז ןיא טצוּפע גסיוא

 עסיורג ייווצ טעז'מ ואוו ,טפעשעג-קיזומ ַא ,רעדיוו ,רעטייוו ךָאנ

 ערעייז ןיא ןַאמטיױר דוד ןוא ןַאמשרעה יכדרמ םינזח יד ןופ ןטערטרָאּפ

 ,תוכלמ-ידגב עשי'נזח

 -דנַאלָאר םענופ טייוו טשינ זיא רעכלעוו ,טפעשעג-קיזומ ןטצעל םעניא

 ץעמַאס יד ןופ ןטערטרַאּפ יד רעטסנעפ-יוש ןיא ןעמ טעז ,רעטַאעט

 ,ץנַאלג עלעבייל ןוא קישטניּפ .ּפ -- ליװזנַארב ןיא םינזח עטסטבילַאב

 טפול יד ,הניגנ רעשידיא טימ לופ זיא ,וינעווע ןיקטיּפ ,סַאג יד

 -אזר, ס'קישטניּפ ;גנַאזעג:הליפת ןסָאג עקימורַא עלַא רעביא טגָארטעצ

 לוק סיז ןייז טשינ ךיז טגָארט ,ןָאפָאמַארג ןופ רעטנורַא טשינ טייג "תבשד

 ַא ןופ לוק רעקַאמשעג ןייז דלַאב ךיז טרעהרעד ,טפעשעג-קיזומ ןייא ןופ

 -עמש , ןטמירַאב ס'צנַאלג עלעבייל טימ ךיוא ױזַא .טפעשעג-קיזומ ןטייווצ

 סָאװ ,"םויב יד ךורב, ס'נַאמשרעה טימ ,"השודק, רעטייווצ רעד ןופ "לארשי

 ןופ "אנ םחר, ןייז טַאלבנזָאר עלעסָאי טגניז טָא .םירבא עלַא ןיא ךיז טייגעצי

 ,"ונכלמ וניבא, ןטמירַאב ןייז טימ ןרעה ךיז טזָאל ןיטרַאװק ןוא .ןשטנעב

 ןיא רעד ןײרַא ךיז ןּפַאכ ןדיא ! וינעווע ןיקטיּפ ףיוא קידעבעל זיא'ס ,ללכה

 ןייא טלדנַאה'מ ןוא טפעשעג-קיזומ םענעי ןיא רענעי ,טפעשעג-קיזומ םעד

 .סעקניטסַאלּפ ענדישרַאפ

 טפעשעג-קיזומ ןטייווצ ַא ןופ ןוא ,ָאסורַאק גניזעצ ַא ךיז טיג לָאמַא טימ

 עריא טימ רעמערק ַאזיא ןײרַא ןטימ ןיא טלַאפ טָא .ןיּפַאילַאש ןרעה ךיז טזָאל

 יד ,ַאסיאַאר .ַאזָאר ןוא .רעדיל-סקלָאפ עשידיא עקַאמשעג ,עקיצרַאה
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 טשינ ךיוא זיא ,ערעּפָא רעד וצ ןגָאלשעגנָא טָאה סָאװ לדיימ רעקָאטסילַאיב

 .רעוו יבַא

 ןַאמלע ַאשימ -- ךעלעדיפ ערעייז ףיוא ךיז ןליּפשעצ לָאמַא טימ טָא ןוא

 וינעווע ןיקטיּפ זַא ,ייז ןגעק ןצעזוצסיוא ןבָאה רעצימע ןעק ! ץפח ַאשַאי ןוא

 וליפא יוג ןייק ןעניפעג טשינ ןטרָאד טנעק ריא ,סַאג עשידיא ַא סיואכרוד זיא

 . .."האופר, ַא ףיוא

 ! "ץקירעמַאד םילשורי, :ןפורעג ליוזנַארב ןעמ טָאה רעבירעד ןוא

 ואוו ,רעטַאעט-רעימערּפ ןסיורג םעד וינעווע ןיקטיּפ ףיוא ךיא עז טָא

 ןטרעצנָאק עסיורג רָאפ ךיוא טרָאד ןעמוק סע ןוא סמליפ עטסעב יד טזייוו'מ

 ,ןַאמלע ַאשימ ,ןיּפַאילַאש ,ןזָאוטריװ ,רענגיז-ערעּפָא ,םינזח עטסערג יד טימ

 ,שטיװעסוטַאמ ,ַאסיאַאר ַאזָאר ,רעמערק ַאזיא

 ןוא עשידיא טימ ,טניט ןטיור טימ עשיפַא עסיורג ַא ןעז ןעמ ןעק טָא

 טימ טַאלבנזָאר עלעסָאי ןופ טרעצנָאק ַא ןָא טגָאז סָאװ ,תויתוא עשילגנע

 ןטערטרָאּפ סנדייב .גרעבמַארטס על'הנח ,ןרעגניז-סקלָאפ רערעלוּפָאּפ רעד

 רענייש ןייז טימ טַאלבנזָאר עלעסָאי 'ר ,עשיפַא רעד ןופ ּפָארַא ןקיטכיל

 ןדנָאלב ןוא םינּפ ןקינוז ריא טימ גרעבמָארטס על'הנח ןוא ,דרָאב רעצרַאוװש

 ,ןיורק ַא יו ,רָאה-ּפָאק

 עטסטבילַאב יד ןופ רענייא ,וינעווע ןיקטיּפ ףיוא םורַא טריצַאּפש טָא ןוא

 ןיא טליּפש רעכלעוו ,ָאקסעלַאכימ לאכימ ,עקירעמַא ןיא רעליּפשיוש עשידיא

 רעד ןופ ץלָאטש רעד ,רעטַאעט-דנַאלַאר ןיא עטערעּפָא רעכיײרגלָאפרעד ַא

 רעטַאעט רעד טָאה רעלַאד ןַאילימ רעצנַאג ַא -- ליווזנָארב רעשידיא

 ! טסָאקעגּפָא

 וינעווע ןָאסניקּפַאה ףיוא ,רעטַאעט-ןַאסניקּפַאה סנירג רַאקסָא ןופ ןוא

 עטמירַאב סָאד ןריצַאּפש טזָאלעגסױרַא ךיז ןבָאה ,וינעווע ןיקטיּפ םעל

 ! ןַאמרענ יסול ןוא ַאשימ לרָאּפ-רעליּפשיוש

 טימ טקַאּפעגנָא סיוא-טכַאנ ,ןײא-טכַאנ ןרעוװ סרעטַאעט עשידיא עדייב

 עסיורג סלַא טנַאקַאב ןענייז סָאװ ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןדיא רעליװזנַארב

 ,ןטרעצנָאק עשידיא ןופ ךיוא יו ,רעטַאעט שידיא ןופ "סרעשַאנ,

 רעד זַא ,ןרעוו טנַאמרעד ,סעגרַאפ ךיא רעדייא ,ָאד ףרַאד סע

 ַאזַאר ,רעמערק ַאזיא ,ןע'ניּפַאילַאש ןופ ליוװזנָארב ןייק רעגנערבּפָארַא

 ןיא טרעצנַאק םענופ ןוא ,ןַאמלע ַאשימ ,שטיווװעסוטַאמ ירָאעגערג ,ַאסיאַאר

 טרעוו ,גרעבמָארטס על'הנח טימ טַאלבנזָאר עלעסַאי ןופ רעטַאעט-רעימערּפ
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 טימ רעטעּפש .לעד ירעה :ןעמָאנ ןטימ רענייא ןבעגעגנָא ןשיפַא יד ףיוא

 טלעג לפיוו ןוא ןעוועג זיא לעד ירעה רעד רעוו ןענופעגסיוא ךיא בָאה ןרָאי

 ןטסיטרַא עטנַאמרעד עקיזָאד יד ןעגניירברעטנורַא טימ טגיילרעד טָאה רע

 רע רעבָא ,קָארוי לוַאס רעטייווצ ַא ןרעוו טלָאװעג טָאה רע .ליװזנָארב ןייק

 סָאד ןופ ןוא עטסנעש סָאד ןופ ןבעגעג םלוע ןשידיא רעליווזנַארב םעד טָאה

 .טלעוו רעשיטסיטרַא רעד ןיא עטסעב

 קענַאג םענרעזעלג ןסיורג ןטימ זיוה סָאד ןגיוא עניימ רַאפ טייטש טָא

 ךָאנ דלַאב ןַאמטיור דוד ןזח טניואוועג טָאה סע ואוו ,וינעווע טנַאמויד ףיוא

 .עקירעמַא ןיא רעהַא ןעמוק ןייז

 ,..ליװזנַארב עקילָאמַא יד רעמ ָאטשינ ,ָאי

 ,טנַאקַאבמוא -- עסַאד ןוא גנוטייצ

 שולת .א

 בָאה ,טײקנַארק-ץרַאה ַא ,םינּפ ןשירעיוּפ ןטנערברַאפ ןטימ ּפַאצַאק

 רעביא חיגשמ רעד רעבָא .ןייטשרַאפ וצ ןביוהעגנָא טשינ ךיא

 ...טשינ טרינימירקסיד רע ;ןָא טשינ םענייק ייב ךיז טגערפ ,קנערק

 ןייז בילוצ טָאה ,ערעדנַא ךָאנ ןוא ,דנַאלזייא ןבואר יו ,(שולָאט) שולת

 ןייק ךיז ןלקעּפרעבירַא ןוא קרָאי וינ ןזָאלרַאפ טזומעג טײקנַארק-ץרַאה

 ןטלַאהעגפיוא טושּפ םיא טָאה טַאמילק רעמערַאו רעד ואוו ,שטיב ימַאימ

 ,קרָאי וינ ןיא ןעניואוו ןבילבעג ןענייז רעטכַאט רעד טימ יורפ יד .ןבעל םייב

 רעקרַאי וינ ןיא ךיז טנרעלעג טָאה רעטכָאט יד ןוא טעברַאעג טָאה יורפ יד

 ןעמוק רעטכָאט רעד טימ יורפ יד טגעלפ רָאי ַא לָאמנייא .שזדעלַאק יטיס

 תמחמ ,ןעניגרַאפ טנעקעג טשינ ריז ייז ןבָאה לָאמנייא יו רעמ .ןכוזַאב םיא

 טָאה ױזַא רעבָא ,ןבעל-עילימַאפ ןייק ןעוועג טשינ יאדווַא זיא'ס .תואצוה יד

 ...טלָאװעג לזמ רערעטיב רעד

 ןוא -- דנובַאגַאוװו ַא ךיוא ןוא ,רענעסירעגּפָא ןַא טניימ שולת ןעמָאנ רעד

 ַא ןבעגעגסױרַא עקַאט טָאה רע .ןָא טנגוי ןייז ןופ ןעוועג רֶע זיא דנובַאגַאװ ַא

 ןופ עידנובַאגַאװ ןייז ןבױהעגנָא טָאה רע .ןעמָאנ ןקיזָאד םעד טימ ךוב

 -ַאגלָאװ ןדנָאלב ןטנוזעג םעד טָא וצ ,ץ'שולת .א וצ ןעמוקעג זיא'ס י | 1
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 ,דנַאלשטיײד ןייק סופוצ טנַאּפשעגקעװַא ,ַאגלָאװ רעטייוו רעד ןופ ,דנַאלסור

 קירוצ ,עניטסעלַאּפ ,עילַאטיא ,ץייווש רעד ןיא ,ךיירקנַארפ ןייק טרָאד ןופ

 ,רעלגָאװ ,קינ'דנו-ענ רע'תמא ןַא ,עניטסעלַאּפ ןיא רעדיוו ,ץייווש רעד ןיא

 ,"עירַאלַאמ , עיצרַאּפ ערעווש ַא טּפַאכעגנײרַא עניטסעלַאּפ ןיא טָאה רע ןעוו

 רעדָא ,"ףיש-ןסקָא, ןַא טימ רע זיא ,רעזייה ,ןעײסָאש ,ץולח סלַא ,גידנעיוב

 טקעלעג טשינ ךיוא רע טָאה ָאד ןוא -- עקירעמַא ןייק ןעמוקעג ,ףיש-טכַארפ

 | . . .קינָאה ןייק
 רע .ןעגנולייצרעד עשיריל עצרוק ןופ רעביירש ַא ןעוועג זיא שולת

 עטשרע ןייז .שיסור ףיוא דנַאלסור ןיא ךָאנ ןביירש וצ ןביוהעגנָא טָאה

 זיא ,תויתוא עשידיא ןופ םעט םעד טליפרעד ךיז ףיוא טָאה סָאװ גנולייצרעד

 -שיאערבעה רעטמירַאב רעד סָאװ ,שיאערבעה ןיא גנוצעזרעביא ןַא ןעוועג

 ךיז טָאה רע ןעמעוו טימ ,רואינש ןמלז ,טסילעװָאנ ןוא טעַאּפ רעשידיא

 ןקרַאטש ַא טכַאמעג טָאה ןוא טצעזעגרעביא טָאה ,ץייווש רעד ןיא טנַאקַאב

 שידיא ףיוא שיסור ןופ רעצעזרעביא ןייז זיא עקירעמַא ןיא קידנעמוק .םשור

 | .שטיװָארעשָא .מ ןרָאוװעג

 ,"טַאלבעגַאט , ןיא ,"גָאט , ןיא ןעגנולייצרעד ענייז טקורדעג טָאה שולת

 יבַא ,טזָאלעג ךיז טָאה סע רָאנ ואוו ,"לַאנרושז ןגרַאמ , ןיא ,"סטרעוורָאפ , ןיא

 רעמ :ןטלַאהעג סע טָאה םעד ייב .לרענעצ ַא רעדָא לרעפניפ ַא ןענידרַאפ וצ

 טשינ טלַָאמעד ןעגנוטייצ עשידיא יד ןבָאה ,רַאלַאד ןעצ רעדָא ףניפ יו

 ,טלָאצעג

 ןײלַא טָאה רע ןוא שידיא טנרעלעגסיוא שולת ךיז טָאה ,ףוס-לכ:-ףוס

 טשינ רעמ ןוא שידיא ןיא ןעגנולייצרעד עשיריל ענייז ןביירש וצ ןביוהעגנָא

 רעגידנעטש ַא ןרָאוװעג זיא רע .רעצעזרעביא ןייק וצ ןעמוקנָא טפרַאדעג

 עצרוק ייס טקורדעג טָאה רע ואוו ,"לַאנרושז ןגרָאמ , ןיא רעטעברַאטימ

 רע זיא וצרעד .ןענַאמָאר ןוא ןלעװַאנ ערעגנעל ייס ןוא ןעגנולייצרעד

 :ןייארַאפ רעביירש ץרּפ .ל .י םענופ רַאטערקעס סלַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא

 ,הסנרּפ ןופ ךָאי םעד ןּפעלש ןפלָאהעג םיא טָאה טלַאהעג רעניילק רעד

 ןעוועג טשינ זיא "לַאנרושז ןגרָאמ, ןופ טלַאהעג רעקידנעטש רעד תמחמ

 .גונעג

 טָאה רע .ץשולת רַאפ גנירג ןעוועג טשינ זיא שטיב ימַאימ ןיא ןבעל סָאד

 זיא סע יו ךיז טָאה רע רעבָא ,ןעמַאר ,ןסע ןטיירגוצ ,ןכַאק טפרַאדעג ןיילַא

 שזארַאג ַא םענייז ןופ טָאה דיא רעכײר ַא רענייא .טנדרָאעגנייא
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 ַא ,לטעב ַא ןופ רעמ ואוו ,ץ'שולת רַאפ רעמיצ "לקיטש , ַא טיובעגרעביא

 עניילק ַא ,רָאטיערעשזדירפער ַא ,םילכ רָאּפ ַא ,ךעלקנעב ייווצ ,לשיט

 קרַאּפ ןיא טָאה רע עכלעוו טימ ,ןעיורפ עקינייא .ןעוועג טשינ זיא ,ַָאידַאר

 יד ;ףוע לקיטש ַא יד :ןעגניירב םיא ןגעלפ ,טפַאשטנַאקַאב ןסָאלשעג םי םייב

 ,ךעלעכיק ,לטרָאט ןטקַאבעגּפָא ןַא ענעי ;סטכעקעג לפעל ַא יד ;ּפוס לסיב ַא

 ןענַאטשעג לָאמעלַא םיא ייב זיא ןפנָארב לשעלפ ַא ןוא .טכורפ ,טָאּפמָאק

 .ןייז וצ ףרַאדַאב סע יװ ,"הסוכ ַא ןכַאמ, טנַאקעג טָאה שולת .שיט ןפיוא

 ןייז בילוצ יא ,רָאה ּפָאק ןדנָאלב ןייז בילוצ יא טַאהעג ביל םיא ןבָאה ןעיורפ

 ,רעדיל עשיסור ןעגניז ןייש

 רעביירש ץרּפ .ל .י ןופ רַאטערקעס רעד רָאי עכעלטע קידנעייז

 עשידיא יד ןופ "סעקוטש, עלַא ןופ טסואוועג שולת טָאה ,ןייארַאפ

 ,רעדנוזַאב רעביירש ןקיצנייא ןדעי ןופ ןעגנולדנַאה יד טימ ןוא סעיצקַאדער

 טייקיד-תועשר ,טייקניימעג ןוא טײקכַאװש סמענייא ןדעי טסואוועג טָאה רע

 םענעי ןופ ןוא םעד ןופ תובוט-תולעמ יד ךיוא ןוא -- טייקכעלניילק ןוא

 ןליצרעד רימ רע טגעלפ טייהנגעלעג רעדעי ייב .רעביירש ןשידיא

 ךיז ןבָאה סָאװ ,'סענעצס ןסילוק רעטניה , ןוא ןדָאזיּפע ענעדישרַאפ

 ;ןייארַאפ-רעביירש םענופ ןעגנולמַאזרַאפ-עוויטוקעזקע יד ףיוא טליּפשעגּפָא

 יד ;ןייארַאפ-רעביירש ןופ ןטנעדיזערּפ יד ןופ תונורסח ןוא תולעמ יד

 ןקידנערַאפ דימת טגעלפ רע ןוא ,ןץ'תוליכר ,סעגירטניא ,ןצכעריפ ײלרעלַא

 :ןיערפער םעד טָא טימ

 יז טפרַאד ריא ,יעוודָארב טסיא ןופ טפיולטנַא ,ינדרי ,ךימ טגלָאפ

 וצ ףיוא ןלַאנרושז ןיא ץַאלּפ ןעניפעג לָאמעלַא טעוװ ריא .תורּפכ ףיוא ןבָאה

 רעביירש ערעזנוא ןשיווצ טשינ ןבָאה רימ לייוו ,ןעלקיטרַא ערעייא ןקורד

 ריא יו ןפוא ַאזַא ףיוא קיזומ ןגעוו ןביירש ןענעק ןלָאז סָאװ ,עכלעזַא

 טנעז ריא ןמז-לכ ,ןעגנוטייצ רעיעװדָארב טסיא יד ףיוא ייּפש ַא טיג .טביירש

 "ץנַאג זיא ץרַאה רעייא ןוא גנוי ךָאנ

 טייצ וצ טייצ ןופ רימ טגעלפ שולת סָאװ ,ךעלטרַאק ןוא ווירב יד ןיא

 טָאה רע .ןיערפער ןקיזָאד םעד ט'רזח'עגרעביא לָאמעלַא רע טָאה ,ןביירש

 -ףעטס ךס ַא ףיוא ןוא ןייארַאפ רעביירש ץרּפ .ל .י ןפיוא סַאה ַא ןגָארטעג

 ןייק ןעוועג טשינ ןענייז ןסורדרַאפ ענייז .ןעגנוטייצ יד ןופ רעטעברַאטימ

 לָאמַא טָאה סָאװ רענייא רעדעי .עטקיטכערַאב ץנַאג רָאנ ,עטסיזמוא

 ןיב ךיא יוו ,"רעביירש-רושטיפ , ַא זיולב ןעוו וליפַא ,גנוטייצ ַא ןיא טעברַאעג
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 טימ ןעוועג טנַאקַאב זיא ןוא טסייוו ,"גָאט , ןיא ,רעקיטירק-קיזומ סלַא ןעוועג

 ןופ ןשינעבָארג ןוא ןטייקידתועשר ,ןטייקכעלניילק עטסקינייוועניא עלַא יד

 רעװעשרַאוװ יד ןיא ךיוא ןעוועג ױזַא סע זיא רשפא .ןטייווצ ןפיוא םענייא

 ןיא ,ענווָאק ןיא ןוא עגיר ןיא ,שזדָאל ןיא ןוא ענליוו ןיא ,ןעגנוטייצ עשידיא

 טימ טשינ ךיז רימ ןבָאה ,ָאי בוא .טשינ סייוו ךיא ? סעדָא ןיא ןוא קסנימ

 טָאה סע ,ןייז טזומעג סע טָאה ױזַא זַא טשינ טלַאה ךיא .ןעמענוצרעביא סָאװ

 ...רעשילַארָאמ ,רעלעדייא ,רענעש -- שרעדנַא ןייז טנעקעג ןוא טפרַאדעג

 קרַאטש ױזַא ןרָאװעג זיא שולת ןעוו ,טייצ ַא ןעמוקעג זיא טָא ןוא

 גנוטכַא ךיז ףיוא ןײלַא טנעקעג טשינ רעמ ןיוש טָאה רע זַא ,טכַאװשעגּפָא

 ךיז ןבײלקניײרַא ןוא "לצַאלַאּפ , םערָא ןייז ןזָאלרַאפ טזומעג טָאה רע .ןבעג

 ,ןןשטנעמ עקנַארק ןוא ערעטלע רַאפ םייה ַא ,לעטָאה "ןָאטסקעלב , םעד ןיא

 טליפעג עיצַאוטיס רעקיזָאד רעד ןופ ךיז טָאה רע זַא ,ןגָאז וצ קירעביא

 זיא רֶע .טַאהעג טשינ הרירב רעדנַא ןייק טָאה רע רעבָא ,ןגָאלשרעד קרַאטש

 רעד ףיוא ןסָארדרַאפ טימ לופ ,טקידײלַאב ןוא טרעטיברַאפ קרַאטש ןעוועג

 ןוא "סעקינרוטלוק, ענעפורעג-ױזַא יד ףיוא ,הביבס רעשידיא רעקימורַא

 ןטזָאלרַאפ ןעמערָא ןייק ףיוא םוא טשינ ךיז ןקוק עכלעוו ,"לפעלכָאק,

 ...רעביירש ןשידיא

 ןוא המשנ ןייז טכיוהעגסיוא רעטנלע ןַא שולת טָאה ,גָאט םענייש ַא ןיא

 ענייז עלַא ןופ ןרָאוװע ג זיא'ס סָאװ .תורצ ענייז עלַא ןופ ןרָאװעג רוטּפ זיא

 ןעמעוו ייב ָאטשינ .טשינ םויה:דע ךיא סייוו ,ןטּפירקסונַאמ ןוא רעכיב

 טָאה רעכלעוו ,גרעבדלָאג ,ןדיא ַא םענייא ייב רשפא זיולב ,ךיז ןגערפוצנָא

 ךעלגעמ טייוו יו םיא טָאה ןוא ן'שולת טימ ןעוועג קסעתמ לָאמעלַא ךיז

 .טרָאװ טוג ַא טימ יא ןוא טלעג טימ יא ןפלָאהעגסױרַא

 םיא ייב ןריבורּפ ןוא ןדיא םענייפ ןקיזָאד םעד ןכוזפיוא ןייג ןעמ ףרַאד

 יד ןוא רעכיב יד -- "השורי, סע'שולת טימ ןרָאװעג זיא סָאװ :ןעניפעגסיוא

 , ..? ןטּפירקסונַאמ

 1976 ,19 .צעד ,"טייהיירפ ןגרָאמ;
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 זדלַאה ןפיוא ריד טגיל רעסעמ סָאד ןעוו

 -טייל יד ןופ םענייא ןיא זיא ,1971 ילוי ןט-10 ןופ "טסַאּפ קרָאי-ינ,

 סקעז עטשרע יד ןיא זַא ,רעפיצ רעד ןבעגעגנָא ןעוועג ןעלקיטרַא

 סע ,ונ ,ןדרָאמ 714 ןעמוקעגרָאפ קרָאי וינ ןיא ןענייז 1971 רָאי םענופ םישדח

 עקַאט -- ןברק רעט-715 רעד ןרעוו לָאז ךיא זַא ,רָאה ַא ףיוא ןטלַאהעג טָאה

 | ...רָאה ַא יו רעמ טשינ

 רעגיײזַא ייווצ םורַא ןעוועג זיא סע .ןפוא ַאזַא ףיוא סע טָאה ןעשעג

 טימ עדייבעג רעסיורג ַא ןיא ןעז ןעצימע טפרַאדעג בָאה ךיא ,גָאטימכָאנ

 "וינ רעקיזיר רעד ןופ ךָאק עמַאס ןיא ךיז טניפעג ָאװ ,סָארויב ענעדישרַאפ

 ןטימ לּפענק סָאד ןָאטעג שטעווק ַא ןוא רעטייוועלע ןיא ןײרַא ןיב ךיא .קרָאי

 רעגנוי ַא ןײרַא רעטייוועלע ןיא ךיוא זיא רימ ךָאנ ךיילג ןוא ןביז רעמונ

 ןוא ,לדמעה טור ַא טימ ,קיצנַאװצ ןוא ריפ יירד רָאי ַא ןופ רוחב רעשרעגענ

 בָאה ,ןרָאפ וצ ןבױהעגנָא טָאה ןוא טכַאמעגוצ ךיז טָאה ריט יד יו ךיג ױזַא

 ןיוש ןַאמ'הרבח רעד זיא ןעוו סָאװ רעדייא ןוא ,"קיצ , ַא טרעהרעד ךיא

 טָאה לַאפוצ רעד .זדלַאה ןיימ ףיוא רעסעמ ַא טימ רימ ןבענ ןענַאטשעג

 ַא ןָא ןייג ,גָאט רעסייה קרַאטש ַא ןעוועג זיא'ס תמחמ ,לָאז ךיא זַא ,טלָאװעג

 רימ זיא רעסעמ רעפרַאש רעד זַא ױזַא ,רענלָאק םענעפָא ןַא טימ טַאװַארק

 ...קיטרַאפ ןיב ךיא ןוא -- טינש ַא ,זדלַאה ןליוה ןפיוא ןגעלעג טקנוּפ

 רעד טָאה סָאד ;טלעטשעגּפָא לָאמַא טימ ךיז טָאה רעטייוועלע רעד

 -לעטשּפָא םעד ןָאטעג קירד ַא רענייז טנַאה רעטייווצ רעד טימ ןַאמ'הרבח

 ביג) *! ינָאמ רוי רימ וויג , .ןייטש ןבילבעג זיא רעטייוועלע רעד ןוא לּפענק

 ןיא גנידצלַא .ןלעּפַאב ןָאט ןקיטולב-טלַאק ַא ןיא רע טָאה ,(טלעג ןייד רימ

 -- ןרָאלרַאפ טשינ ךיז בָאה ךיא רעבָא ,ןרָאוועג ןברַאטשעגּפָא יו זיא רימ

 יד ןוא ײצילַאּפ יד יוװ ,טיוט ןרעכיז ַא ןופ טעװעטַארעג ךימ טָאה סָאד ןוא

 ןברק רעד טבייה ןלַאפ עטסיימ ןיא .טגָאזעג ךָאנרעד רימ ןבָאה סוויטקעטעד

 ןטימ ךיז ןערָאב וצ רעדָא ,טייקנקָארשעגרעביא תמחמ ןעיירש וצ ןָא

 זיא סָאד .ןברק ןרַאפ שיגַארט רעייז ךיז טקידנערַאפ טלָאמעד ,רעלַאפנָא

 ןעמ טּפַאכ רעמָאט ארומ ןבָאה רעלַאפנָא עטסיימ יד סנטייווצ .קעװַא סנייא

 .ןענעקרעד ייז לָאז'מ זַא טשינ ןליוו ייז לייוו ןברק םעד ייז ןענע'גרה ,ייז

 גנוטייצ-גָאטימכָאנ רעקיצנייא ןוא רעטײרּפשרַאפ רעקרָאי-וינ רעד ןי א
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 ןוא עכעלטע ,טלעג סָאד ןבעגעגקעװַא םיא בָאה ךיא יווװ םעדכָאנ

 ןוא ,לרעגײז:טנַאה ןיימ ןבעג םיא ןסייהעג ךיז רע טָאה ,רַאלָאד קיצפופ

 ןעמענּפָארַא טנעקעג טשינ ךיג ױזַא בָאה ךיא ןעוו .לרעגניפ ןיימ ךָאנרעד

 ךיא זַא ,ּפָארַא-סייר ַא ןבעגעג חוכ ןקרַאטש ַא טימ םיא רע טָאה לרעגייז סָאד

 רעד טָאה ,ךיז טקיטרַאפעגּפָא .רעטנורַא רימ טלַאפ טנַאה יד יוװ טליפעג בָאה

 טלעטשעגּפָא ךיז טָאה רע זיב ןרָאפ וצ ןביוהעגנָא גנילצולּפ רעטייוועלע

 ,טנפעעגפיוא ךיז טָאה ריט עשיטַאמָאטיוא יד ןעוו ןוא ,קָאטש ןטסקעז םייב

 .ןרָאװעג םלענ לענש זיומ ַא יוװ ןַאמ'הרבח רעד זיא

 ,.טיוט ןטימ גנורַאפרעד ַא ןופ עטכישעג יד ,ןצרוק ןיא ,זיא סָאד

 טשינ ײצילָאּפ רעד בָאה ךיא) ײצילָאּפ יד ןעמוקעג זיא רעטעּפש ,ָאי ,ונ

 טָאה'מ ,סוויטקעטעד טימ ,(עדייבעג רעד ןופ גנוטלַאװרַאפ יד רָאנ ,ןפורעג

 יו ,ןעזעגסיוא טָאה רעלַאפנָא רעד ױזַא יוו ,ןגערפסיוא ןעמונעג רימ ייב ךיז

 ןופ ,ןלירב עצרַאוװש ןגָארטעג טָאה רע יצ ,ןַאטעגנָא ןעגנַאגעג זיא רע ױזַא

 יִצ ,שילגנע ןייז ןעגנולקעג טָאה ױזַא יו ,ןעוועג זיא רע רעטלע ןַא רַאפ סָאװ

 -ָאטרָאּפ ןייק טשינ ןוא רעצרַאװש ַא ןעוועג זיא רע זַא רעכיז ךיא ןיב

 ךיז בָאה ךיא .ןגערפסיוא ןייא ןיא ןטלַאהעג ךימ טָאה'מ ,ללכה ,רענַאקיר

 ור וצ ךימ לָאז'מ זַא ,סוויטקעטעד יד ייב יא ןוא ײצילָאּפ רעד ייב יא ןטעבעג

 ...ןייג םײהַא רעכיג סָאװ ליוו ךיא זַא ,ןזָאל

 ןעוועג ךיא ןיב ןרָאפעג םייהַא ןיב ךיא ןעוו זַא ,ןגָאז ךיא לָאז ,טציא ןוא

 ןיב ךיא .רבא רעדעי טרעטיצעג רימ ןיא טָאה סע .טשינ ןפוא םושב ? קיאור

 ןיא סייה ןעוועג זיא סע שטָאכ ןוא ,זָאה ַא יו ןקָארשעגרעביא ןעוועג

 טָאה געט יירד .רעטניוו ןטימניא יו ,טלַאק ןעוועג זיא רימ רעבָא ,יײװבָאס

 ןגָאז ןעמ ןעק יווװ ? טקיאורַאב .טקיאורַאב ךיז בָאה ךיא זיב טרעיודעג

 טציא ךיז טניפעג עקירעמַא ןיא סקעלּפמָאק-ןבעל רערָאג רעד זַא ,טקיאורַאב

 -ליפ רעד רעביא ןסַאג עלַא ןיא טפייפ תורקפה ? "םוהת ןרעטסניפ , ַא ןיא

 וצ רעמ טשינ ןיוש ךיז טמעש רענייק ןעמעוו ,קרָאי וינ טָאטש רעקינָאילימ

 ױזַא ןענעכייצַאב סע ןעק יאדווַא ןוא ."לגנושזד רעדליוו ,, סלַא ןענעכיײצַאב

 ךרוד טיוט ןופ םעט םעד טליפעג טיוה רענעגייא ןייז ףיוא טָאה סָאװ ,רענייא

 ...רעסעמ ןשיטידנַאב ַא

 םענופ ריא טכַארט סָאוװ ? ריא טליפ ױזַא יו :ךימ ןגערפ ןשטנעמ

 ףיוא טכַארבעגפיוא ןייז ךיא לָאז :ךיוא ךיז גערפ ןיײלַא ךיא ןוא ? רעלַאפנָא

 וצ טגיילעגוצ רעסעמ םעד טָאה סָאװ ,גנוי-רעדרעמ ןצרַאוװש ןקיזָאד םעד
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 רעצנַאג רעד ףיוא סַאה ַא ןגָארט ןוא ןעמַאדרַאפ ךיא לָאז ? זדלַאה ןיימ

 יד ןופ סױרַא זיא סָאװ ,עקירעמַא ןיא גנורעקלעפַאב רעצרַאוװש

 ,ץענערג ןייק טשינ ןסייוו ןוא טעשויעצ ןרָאװעג ןענעז ןוא "סעילבָאלָאה,

 טזָאל יז ואוו ןוא ,ןָא ךיז טבייה ןעניוועג וצ ןכוז ייז סָאװ "טייהיירפ , יד ואוו

 ןיא יוו טקנוּפ ,עקירעמַא ןיא "עיצולָאװער עצרַאוװש , יד סע זומ ? סיוא ךיז

 ןרעוו טריפעגכרוד ןוא טײלגַאב ,רעדנעל ערעדנַא ןיא ךָאנ ןוא דנַאלסור

 ןוא ןעיירעביור ,ןטָאיַאר טימ ,ןשטנעמ עקידלושמוא ףיוא ןלַאפנָא טימ

 ...? ןדרָאמ

 ריִמ ןלַאפַאב גָאט ןלעה ןטימניא זיא סָאװ ,שטַאגנוי ןשינלזג םוצ קירוצ

 יד דָאש רעסיורג ַא רימ זיא סיוועג .זדלַאה ןיימ וצ רעסעמ ַא טגיילעגוצ ןוא

 ןיימ רימ זיא דָאש רערעסערג ַא ךָאנ ןוא ,רַאלָאד קיצפופ ןוא עכעלטע

 שטָאכ ,םעד ןיא טשינ רימ טייג סע ,ןיינ .לרעגניפ סָאד ןוא לרעגיײז-טנַאה

 ,טָא זַא רַאפעג יד ! קערש יד -- רעבָא .ריבג ַא ןייז וצ ןופ טייוו ץנַאג ןיב ךיא

 טייג םעד ןיא טָא -- ןבעל ןייד דלַאב וטסרילרַאפ ,טשינמוא ןוא טסיזמוא

 ? יירפ רעד ףיוא םורַא טייג חצור ַאזַא סָאװ ,םעד ןיא ךיוא טייג סע ןוא ! סע

 ? ןּפַאכ םיא טעוו'מ זיב ,ןבױרַאב ןוא ןלַאּפַאב רע טעװ ערעדנַא ךָאנ לפיוו

 רָאי ַא ףיוא ןצעזנייא םיא טעוו'מ ? סָאװ זיא -- ןּפַאכ ןייש םיא טעוו'מ זַא ןוא

 טעוװ רע ןוא ןעיײרפַאב םיא ןעמ טעװ ךָאנרעד ,וליּפַא ףניפ יצ ,ייווצ רעדָא

 ...טעברַא רעשינָאלוװייט ןייז וצ קירוצ ןעמענ ךיז

 ַא ןיא טציא ךיז טניפעג ,קרָאי-וינ סרעדנוזַאב ןוא ,עקירעמַא ץנַאג ,ָאי

 עיזיוועלעט רעד ףיוא ןטלעמונַא טָאה קיטכיר רעייז ! דנַאטשוצ ןקיד'רקפה

 ךעלקערש ,קנַארק זיא עקירעמַא, :טקירדעגסיוא ךיז רַאסעּפָארּפ ַא רענייא

 ַא ךרוד ןסערפעצ טרעוו עקירעמַא .תמא רענייר רעד זיא סָאד "! קנַארק

 ןעיירעביור ,לדניווש ,עיצּפורַאק ,סקיטַאקרַאנ ,לָאהַאקלַא ,ןרעכיור ןופ הלהב

 ,..ןדרָאמ ןוא |

 רַאי םענופ םישדח סקעז עטשרע יד ןיא זיולב :רָאפ רָאנ ךייא טלעטש

 !ןדרָאמ טרעדנוה ןביז רעבירַא -- ןײלַא קרָאי-וינ טָאטש רעד ןיא ,1

 ,ןטסָאב ,עיפלעדַאליפ ,ַאגַאקיש ,דנַאלווילק ,טיֵָארטעד טימ זיא סָאװ טנייה

 סע ?עקירעמַא ןיא טעטש עסיורג ערעדנַא ךָאנ ןוא סעלעשזדנַא-סָאל

 ןלַאפנָא לָאצ יד .דנַאל ןופ רעגריב ןדעי ףיוא הרוחש הרמ ַא ןָא ךָאד טפרַאװ

 יד ןיא ,סייוובָאס יד ןיא ,סרעטייוועלע יד ןיא ,ןסַאג יד ףיוא ןעיירעביור ןוא

 ערעדנַא ךָאנ ןוא ןקנַאב יד ןיא ,ןעגנוניואוו עטַאוירּפ יד ןיא ,סיבַאל
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 טקרעמַאב ָאד ףרַאד סע ןוא .רעטנזיוט יד ןיא אמתסמ טכיירגרעד רעצעלּפ

 רעד וצ ןדלָאמעג ןרעוו ןעיירעביור ןוא ןלַאפנָא עלַא טשינ טייוו זַא ,ןרעו

 ןּפעשטרַאפ טשינ ךיז ליוומ ןוא ןקָארשעגרעביא זיא םלוע רעד .ײצילָאּפ

 ַא ןָא ךיז טבייה'ס .רעביור יד טימ רעמ ךָאנ ןוא ײצילָאּפ רעד טימ טשינ

 ןיא ,סעיצנַאטס:-ײצילַאּפ ןיא ןייג טימ ,ןעגנושרָאפסױא טימ השעמ

 -רעד ןעמ טעוװו רשפא ,סעיפַארגָאטָאפ ףיוא ןקוק טימ ,סָארויב-וויטקעטעד

 טזָאל .ןבעל ןטימ ןלָאצַאב ךָאנרעד ןעק'מ ןכלעוו רַאפ -- סרעביור יד ןענעק

 ואוו לָאמעלַא ןסייוו ןוא "ןובשח, ַא ןריפ ייז :סרעלַאפנָא יד וצ רעביא סע

 ...טניואוו ריא סערדַא ןכלעוו ףיוא ןוא ,ןעניפעג וצ ךייא

 ןַא ןופ ןלייצרעד ןרעה ןוא ןענעייל ןופ קוליח רעד ,טניירפ עניימ ,ָאי

 םענעגייא םעד ףיוא רעסעמ םעד טליפ'מ זיב ,טרָאד דרַָאמ ַא ןוא ָאד לַאפנָא

 ַאזַא זיא ,ףיילש םייב רעדָא טסורב ןפיוא ,ּפָאק םייב רעװלָאוװער יצ ,זדלַאה

 רָאג זיא ןגיוא יד רַאפ טיוט םעד ןעז וצ ! דרע רעד זיב למיה ןופ יוו רעסיורג

 ...םעד ןגעוװ ןלייצרעד ןרעה רעדַא ןענעייל ןופ שרעדנַא סעּפע

 לגניא רעגנוי סלַא עניַארקוא ןיא לטעטש ןיימ ןיא בָאה ךיא/

 עשיטידנַאב ענעדישרַאפ טכַאמעגכרוד ,םָארגָאּפ ןקיטולב ַא טבעלעגכרוד

 ,סעצווָאכַאלוב ,סעצווָארוילטעּפ עשירעדרעמ טימ ןעגנורַאפרעד ,ןלַאפנָא

 ךיז טָאה ,טולב שידיא ,טולב יו ןעזעג ןגיוא ענעגייא עניימ טימ בָאה'כ

 ןפיוה יד ףיוא ,רעביטש יד ןיא ןוא ןסַאג יד ףיוא ןסָאגעג גָאט ןלעה ןטימניא

 יד טימ טָאה'מ יוװ ,ןסָאשעג ןוא טביורעג טָאה'מ יו ,רענטרעג יד ןיא ןוא

 ןופ רעמינּפ טקילפעצ ןוא ןטינשעצ ,טקַאהעצ סעסָאק ןוא ןדרעוװש עליוה

 ןענעז טלָאמעד טניז .רעדניק עניילק ןוא ןעיורפ ,רענעמ ,עטלַא ןוא עגנוי

 ןעגנוריסַאּפ עקיזָאד יד סָאװ ןברַאק עפרַאש יד רעבָא ,ןרָאי ךס ַא קעוװַא ןיוש

 טימ ָאד ןענייז ייז -- קעװַא טשינ ןענייז המשנ ןיימ ןיא טזָאלעגרעביא ןבָאה

 ןוא ריר ַא ךיז ביג ךיא יו טימ רימ טימ ןרָאפ ןוא ןעייג ייז ,רימ ןיא ןוא רימ

 עכעלקערש עקיזָאד יד ןעזעגוצ ןגיוא עניימ ןבָאה זיולב טשינ .רעק ַא

 גָארט ןוא ףוג םענעגייא ןיימ ףיוא טליפעג סע בָאה ךיא רָאנ ,ןעגנוריסַאּפ

 טָאה רעױּפ רעטשויעצ ַא סָאװ ליוק רע'רוכיש רעד ןופ ןכייצ ןקיטולב םעד

 ױזַא טימ ,טציא ןוא .םויה-דע סופ רעטכער ןיימ ףיוא ןסָאשעגסיוא רימ ףיוא

 ןימ ףיא רעסעמ ַא טימ לַאפנָא רעשירעדרעמ ַא :רעטעּפש ןרָאי ליפ

 ,..זדלַאה

 ַא ןעמונעגנָא טָאה עקירעמַא ןיא ןבעל סָאד . . .שיגַארט רעייז ,שיגַארט
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 ,ןריפ ןעק סָאד ןיהואוו טסייוו רעוו . . . סָאװ ,םרָאפ עקיד'רקפה עכעלקערש

 ,ןדנעטשמוא עלַאיצַאס ףיוא דלוש עצנַאג יד ןפרַאו וצ ךייש טשינ

 זַא ,הדוותמו הדומ ךייא רַאפ ךיז ןיב ךיא .טייקנסיוומוא רעדָא ,טייקמערָא

 ,?ןטרעּפסקע , עלַא יד דצמ גנוקידייטרַאפ ַא יו סע טגנילק ןרעיוא עניימ ןיא

 ןופ ןטילעג בָאה ךיא ךיוא ;טלעק ןוא רעגנוה ןטילעג בָאה ךיא ךיוא

 ערעווש ןיא טבעלעג לגניא רעגנוי סלַא בָאה ךיא ךיוא :טיײקמערָא

 ייוצ יד תעב ךָאנרעד ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב ןדנעטשמוא

 ןקיטולב םעד תעב ןוא ,עשיטסיװעשלַאב יד ןוא יקסנערעק יד ,סעיצולָאוװער

 ןעײמרַא עשינ'לזג ענעדישרַאפ דצמ ןלַאפנָא-דרָאמ ןוא -ביור ןוא םָארגָאּפ

 ןיק ,רעדרעמ ןוא רעביור ןייק רעבָא ,סעּפורג-ןטידנַאב ערענעלק ןוא

 עשידיא ערעדנַא ךָאנ ןוא ךיא ןיב ,רעכַאמ-ןטָאיַאר ןוא רעכערב-ןביוש

 רעפטנע רעשירָאגעטַאק ןיימ זיא סָאד טָא ! ןרָאװעג טשינ ,ךיא יו ךעלגניא

 עצנַאג ןוא עבלַאה ,יןטרעּפסקע, עצנַאג ןוא עבלַאה ענעדישרַאפ יד וצ

 ,ןעגנוטייצ ןיא ,ןזיײװַאב ןוא ןלטימ ײלרעלַא טימ ןכוז סָאװ ,"ןגָאלָאיצָאס,

 עלַאיצָאס יד ףיוא דלוש ערַאג יד ןפרַאװ ,רעכיב עבָארג ןוא ןלַאנרושז

 רעקיטציא רעד ןופ טייקנסיומוא רעדָא טייקמערַָא ,ןדנעטשמוא

 ...עקירעמַא ןיא טייצ רעקיד'רקפה

 רָאנ ,ןייז םיכסמ טשינ זיולב טשינ רימ טימ ןלעוװ ךס ַא זַא ,סייוו ךיא

 סָאװ רענייא ;גנילרעטסניפ ַא ,רענָאיצקַאער ַא רַאפ ןטכַארטַאב ךימ ןלעוו

 ,"תמא , רעד .טשינ ךימ סע טרַא ,"ןגיוא יד ןיא תמא , םעד ןקוק טשינ ליוו

 ןופ םינּפ רעד זַא ,ןיימ ךיא ןוא ,רע'מינּפ ענעדישרַאפ טָאה ,טניירפ עניימ

 -- "םיצורית עליופ , טנייפ בָאה ךיא .רעקיטכיר רעד זיא "תמא , ןיימ

 ןקידיײטרַאפ וצ ףיוא טצונַאב ןרעוו "םיצורית עליופ , יד ןעוו טּפיוהרעביא

 ...סרעדרעמ ןוא סרעכעטש ,סרעביור ,ןרעװלָאװער ,סרעסעמ טימ םינלזג

 ַא ,ךעבענ, זיא רעדרעמ ןוא רעביור ,רעלַאפנָא רעד סָאװ ,טקַאפ רעד

 ןוא טפַאלקשרַאפ ןטלַאהעג טָאה עקירעמַא ןעמעוו ,רעצרַאוװש ַא ,"םותי

 רעסעמ ַא ןעמענ וצ ףיוא "רשכה ,, ןייק טשינ ךָאנ םיא טיג ,טריטַאולּפסקע

 ןופ ןסַאג יד רעביא ןזָאלסױרַא ךיז ןוא טנַאה רעד ןיא רעוװלַאוװער ַא רעדָא

 ןוא ןביור ,ןלַאפַאב ןוא עקירעמַא ןיא טעטש ערעדנַא ןופ רעדָא קרָאי-וינ

 ַא זיא רע יצ -- חצור ַא זיא חצור ַא !ןשטנעמ עקידלושמוא ןדרָאמ

 :חצור ַא רַאפ לטימ ןייא רָאנ ןַארַאפ זיא סע ןוא .רעסייוו ַא רעדָא רעצרַאוװש
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 רעד -- ןָאט סע לָאז רעוװ :זיא עגַארפ יד ...ּפָאק םעד םיא ןקַאהּפָארַא

 ? הכולמ יד רעדָא רעגריב רעטַאווירּפ

 ןייק טשינ זיא סע ;ןקנעדעג גנַאל ךיא לעװ גנובעלרעביא עקיזָאד יד ,ָאי

 ַא טביילב סע ןוא ,עברַאה וצ ַא זיא קערש יד .גנובעלרעביא "ייּפש ןוא-ייק,

 ...ברַאק רעפיט

 ָאקיסקעמ ,1971 ,7 טסוגיוא ,"עמיטש יד;

 סעלעשזדנַא-סָאל

 ןוויטָאמ-עזייר

 יד סלַא טנכיײצַאב ןעמעלַא ןופ טסיזמוא טשינ טרעוו סעלעשזדנא-סָא

 ןיא .טנידרַאפ רשכ ןעמַאנ םעד טָאה יז ."קיפיסַאּפ ןופ ןיגינעק ,

 ,טָאטש ענייש עקיטכערּפ ַאזַא ךָאנ ָאטשינ זיא עקירעמַא

 ענייש ,עלופטכַארּפ ;רעזייה ערעביוז ,עסייוו ;ןסַאג עקיטכיל ,עטיירב

 ,ערעטיול :געט עקינוז ,ענעדלָאג ;ןעמלַאּפ עקנַאלש ,עכעלרעדנואוו ;ןעיײלַא

 ענמוס ,עשילרעטסיוא ;ןטכַאנרַאפ עלופסעביל ,עטקנעברַאפ ,ןעלמיה עיולב

 ,רעמוז רעקידנעטש ;ןעגנַאגרעטנוא-ןוז עקידרעייפ ,עקיברַאפ ;גרעב

 | !סעלעשדנַא-סָאל זיא סָאד טָא -- גנילירפ רעקיבייא

 סע .טכירעג טשינ ךיז ךיא בָאה טייקנעש ַאזַא ףיוא :הדומ ךיז ןיב ךיא

 ןטרָאד ןעק ןבעל סָאד זַא ,ךיז טכוד רימ .טרָאד ןעניואוו וצ תויח ַא זיא

 ,קרָאי-וינ ןיא יוװ ,ליפוזַא לָאמ ייווצ ףיוא ןרעוו טרעגנעלרַאפ

 רענעש רענייא ,ןלַאטרַאװק ןיא טלייטעגנייא זיא סעלעשזדנַא:סָאל

 ןייק ןיא ןעניפעג וצ טשינ זיא תובחר ַאזַא ןוא טייקכייר ַאזַא .ןרעדנַא םענופ

 זיוה ןדעי ןיא זַא ,סיוא ךייא ךיז טכוד סע .עקירעמַא ץנַאג ןיא טָאטש רעדנַא

 םעד ןופ זיוה ןייא ּפָא טלייט סָאװ חטש רעד .רענָאילימ ַא טניואוו טרָאד

 ענעסקָאװעצ תורוש יד טימ ,סרָאפנײרַא עשיצירּפ ,עכייר יד ןוא ןטייווצ

 עשילױּפ עגנוי ,עטיישרַאפ ,עקנַאלש יו סיוא ןעעז סָאװ ,ןעמלַאּפ

 םוצ ט'מולח'רַאפ רדסכ ןקוק סָאװ ,ּפעק עטמעקרַאפ-ןייפ טימ סעקנעינַאּפ

 ענירג טימ יוװ ,ןענַאל ענעטעמַאס ,ענירג יד ןוא ;ףױרַא למיה ןעיולב

 םעד טָא ךייא ייב ןפַאש ,זיוה ןדעי ןבעל ,טעבעגסיוא רעכיּפעט ענעשוילּפ

 .קורדנייא
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 ןבעל סָאװ רעניואוונייא עלַא טשינ זַא ,ןלייצרעד ךייא ךיא ףרַאד רעבָא

 ? ןרענַאילימ-יטלומ םתס רעדָא ,ןטַאנגַאמ-םליפ ןענייז סעלעשזדנַא-סָאל ןיא

 ןוא ןעמייה עקיטכערּפ ,עכייר עקיזָאד יד טָא ןופ ךס ַא ןיא ןעניואוו סע

 ןוא ןשטנעמ "עלעטימ , ךיוא ,ליטס ןשינַאקיסקעמ ןיא עלַא ,ךעלצַאלַאּפ

 םערָא ןייק ןופ טשינ טסייוו רוטַאנ יד .רעטעברַא עכעלנייוועג ץנַאג וליפא

 טייקנייש-רוטַאנ רעכעלנייוועגרעסיוא רעד ןופ טרָאד ןסינעג עלַא .ךייר ןוא

 יד .טשטנעבעג זיא טָאטש יד עכלעוו טימ ,טייקיד'תובחר רעכייר ןוא

 ןגעקטנַא ןטענָאיַאב עפרַאש יוװ ,ךיז ןעלגיּפש סָאװ ,געט עמערַאװ ,רעטיול

 ןופ ךעלעקניוו עלַא רעביא ךיז ןסיגעצ ןוא ןוז רעינרָאפילַאק רענעדלָאג רעד

 עטעבעגסיוא-ןייפ עטיירב רעביא ןוא ןלָאט ןוא גרעב רעביא ,דרע רעד

 ,גָאט ַא ןליבָאמָאטײױא ןענַאילימ ןפיול סע ואוו ,ןכַאילש ענעטלַאפסַא

 ךיז טקייוו סָאװ ,למיה רעיולב רעד ןוא .ךיילג םענייא ןדעי ןָא טמערַאװ

 ןייא ןופ ךיז טיצ ןוא לוט יוװ ךיז טײרּפש ןוא ןרעיילש עכייוו ,עניד ןיא רדסכ

 יד ךיוא .ןכייר םוצ יו ןעמערַא םוצ רעטנורַא טקוק ,ןרעדנַא םוצ דנַאר

 טימ טפול יד ןָא ןליפ סָאװ ,ןטכַאנרַאפ עלופסעביל ,עטקנעברַאפ ,עליק

 ,רענעט-הקד-הממד-לוק ןטפול רעד ןיא ךיז ןרעה סע ןוא גנומיטש

 םעד ,ריבג םעד יו ,תחנ רעקינייו טשינ ,רעגריב ןעמערַא םעד ןפַאשרַאפ

 ןוא גרעב יד ןופ עלייוו עלַא ןזָאלב סָאװ ,ךעלעטניוו עשירפ יד ןוא ,טַאנגַאמ

 ןיא ןשרַאק עטיור יו ,טײקטמעטיַאב ליפיוזַא טימ טפול רעד ןיא ךיז ןעייגעצ

 סָאד .םענייא ןדעי ט'פושכי'רַאפ ןוא ןָא טקיטעז ,ןטבילרַאפ ַא ןופ ליומ

 ערעזנוא ןכַאמ סָאװ ןעגנַאגרעטנוא-ןוז עקיברַאפ יד טימ זיא עקיבלעז

 ,ןרעטיצפיוא רעצרעה

 רעמ ץלַא ,סעלעשזדנַא-סָאל ןיא טכַארברַאפ בָאה ךיא רעגנעל סָאװ

 ַאזַא ןיא ןבעל וצ ךעלרעדנואוו זיא סע .ריא ןיא ךיז ךיא בָאה טבילרַאפ

 !ןטסָאמעגנָא יו סעלעשזדנַא-סָאל זיא -- רעלטסניק רַאפ .טָאטש

 :רוטַאנ יד טימ גונעג ןקיטעזנָא טנעקעג טשינרַאג ךיז טָאה גיוא סָאד

 יד .ןעקנוטעגנייא זיא טָאטש יד עכלעוו ןיא ,ןטייקכייר-רוטַאנ ןוא ןטייקנייש

 ןעמענ סָאװ ,גרעב ענמוס ,עשילרעטסיוא יד ןוא ןסַאג ערעביוז עקיטכיל

 ,זייװ:סעּפוק רעביא ךיז ןבייה ןוא טָאטש עצנַאג יד לטרַאג ַא טימ יו םורַא

 ,ןלָאט עקידנעילב יד ןעמ טעז ייז ןופ סָאװ ,עטי'נח'ַאב ּפעק עשלדיימ יו

 ,ןעילב םענופ םי גערב םעד םורַא ענירג ךיז ןעלגנעלש עכלעוו

 ךיז ןגָאלש סָאוװ ןרילָאק יד ןופ ךיז ןעינימ סָאד ןוא ;קיפיסַאּפ ןט'מולח'רַאפ
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 ךייא ייב טּפַאכרַאפ ןוא ט'פושיכ ,גָאט ןופ טייבמוא םעד טימ גרעב יד ןָא ּפָא

 ךייא ץרוכש'רַאפ ,רענטרעג-ןשזנַארָא יד ןופ תוחיר עפרַאש יד .םעטָא םעד

 רענדָאמ ַא ןיא ךיז טניפעג ריא .רעטשרַאב ַא םורַא טייג ריא .,רָאג זיב

 םענייא ןדעי יווװ ריא טליפ ,רעטגיילעגפיוא ןַא .גנומיטש רענעביוהעג

 ! ןשוק ןוא ןּפַאכמורַא

 בָאה ךיא עכלעוו "טסיא, עטלַאק יד ,טַאמילק ןיא טסַארטנָאק רעד

 ןטלעק ערעטיב יד ןוא ןסַאג יד טקעדַאב ןבָאה ןעיינש עפיט ואוו ,ןזָאלרַאפ

 יד ,טסַארטנָאק רעד ;ןײרַא רענייב יד ןיא ףיט ןסעגעגנייא ךיז ןבָאה

 יד ןוא ,עינרָאפילַאק רעקידנעילב קיביא ,רעקינוז רעד ןופ עמַארָאנַאּפ

 םעד לע ךיא זַא ,גנוקריוו ַאזַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה ,טייקכייר-רוטַאנ

 טימ ןָא ןוז יד ךייא טמערַאו גָאטיײב .ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק קורדנייא

 ,עסיז ןופ טשירפַאב ריא טרעוו טנווָא ןיא ןוא ,ןלַארטש-עמלַאּפ גנַאל עריא

 ,ןטנוא םי םענופ ןוא גרעב יד ןופ ךיז ןגָארט סָאװ ,ךעלעטניוו עדלימ

 ןַא טימ ךרוד טדיינש ,טָאטש יד לָאמ עקינייא טזיײרַאב ריא זַא

 ,ןעײלַא ענייש ,עלופטכַארּפ ןוא ןסַאג עקיטכיל ,עטיירב יד ליבָאמַאטיוא

 רעמייב תורוש יד טרעדנואווַאב ,ןטרָאד ןוא ָאד ןגיוא יד טימ קוק ַא טּפַאכ

 ןופ ןטייז עדייב ףיוא טלעטשעגסיוא ןעייטש סָאװ ,ןעמלַאּפ עקנַאלש יד טימ

 ןגעק רענייא ןטַאדלָאס תורוש יו ,סעיניל עכיילג עשירטעמיס ןיא סַאג ַא

 ,דנַאל-םולח ַא ןיא ץעגרע טנעז ריא זַא ,ךייא ךיז טכוד ,ןרעדנַא םעד רעביא

 קידנעלגיּפשּפָא ךיז רַאפ טעז ריא סָאװ ןרילַאק ענעדישרַאפ ןוא ןברַאפ יד

 סעּפע .דליב שיטסַאטנַאפ ַא טפַאש ,ךױה רערעטױל רעד ןיא ךיז

 עצלָאטש ןופ םי ַא ןיא ךיז טזָאל סע ןוא ,םעד ןיא ןַארַאפ זיא סעשילרעטסיוא

 ןעינימ סָאוװו ,ןזָארג ענירג עפיט ןוא רעזלעה עשלדיימ עקנַאלש טימ ןעמלַאּפ

 ! ןוז רעינרָאפילַאק רעקיביײא רעד ןופ ןלַארטש ענעדלָאג יד רעטנוא ךיז

 ַא ןרעיוא ערעייא וצ ךיז טגָארט ,ףיוא טייטש ריא ןעו ,ןגרָאמירפ ןיא

 ךיז טגָאי ריא .ןלערט עסיז ןיא ךיז ןעייגרַאפ עכלעוו ,ןעלגייפ ןופ גנַאזעג

 ַא ןייטש טביילב ןוא -- רעדנַאנַאפ םיא טנפע ,רעטסנעפ םוצ לענש

 טלָאז ריא יצ :ךיז טימ ןָאט וצ רעירפ סָאװ טשינ טסייוו ריא ! רעטפַאגרַאפ

 טלָאז ריא יצ ,ןעלגייפ יד ןופ גנַאזעג ןשינָאפמיס םוצ ןרעהנייא ךיז ןוא ןייטש

 ,ענעדייז טימ ןגיוצרַאפ זיא סָאװ ,למיה ןכייוו ,ןעיולב ןפיוא ןקוק

 !ןלוט עוװעזָאר עשלדיימ ,עקיטכיזכרוד

 סעמָארָאנַאּפ עכעלרעה יד !ןעגנַאפעג ךימ טָאה סעלעשזדנַא-סָאל ,ָאי
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 ליפ ןיא ןגיוא ערעייא רַאפ ןטרָאד גָאט ןדעי רעדנַאנַאפ ךיז ןעלקיוו סָאװ

 ַא ןעמענרַאפ וצ לָאמַא טימ ןָא ןבייה ,ןרילָאק עשילרעטסיוא עקיברַאפ

 טשינ לָאמנייק רָאג ךיז טסולג ךייא ןוא ,ץרַאה רעייא ןיא ץַאלּפ ןסיורג

 ! ןטרָאד ןופ ןרָאפקעװַא

 יד ןכוזַאב ןרָאפ לָאמניײא שטָאכ ףרַאד ,עקירעמַא ןיא טבעל סָאװ רעדעי

 ! עינרָאפילַאק טַאטש םענעדלָאג םעד ןיא טָאטש עקינוז

 .י .נ ,1939 ,16 ינוי ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ,

 רעטַאעט עשידיא סָאד ןוא ןידרָאג בקעי

 -נופ יד ,'תובָא יירד עריא לָאמעלַא ןעמ טנָאמרעד רוטַארעטיל

 עקיבלעז סָאד .ץרּפ ןוא םכילע-םולש ,עלעדנעמ :רעגײלטנעמַאד

 ןשידיא םענרעדָאמ םענופ ךיוא זנוא ייב טביירש'מ ןוא טדער'מ ןעוו זיא

 -טנעמעצ יד ,"תובָא , יירד ענייז ךיוא לָאמעלַא ןעמ טנַאמרעד רעטַאעט

 ,רעטשרע רעד .ןייבשריה ץרּפ ןוא ןידרָאג בקעי ,ןדַאפדלָאג םהרבא :רעגייל

 ןשילַאקיזומ ןשידיא ןרַאפ ןָאט םעד טלעטשעג טָאה ,ןדַאפדלָאג םהרבא

 "פושיכ, ,'אבכוכ:רב, ,"תימלוש , :יװ ,סרַאפ ,עטערעּפָא ,לקַאטקעּפס

 ןלָאמעג טָאה ,ןידרָאג בקעי ,רעטייווצ רעד ;"סלעמעל-ינוק ייווצ , ,"רעכַאמ

 עלערימ , :יוװ ,עמַארד ָאלעמ ךיוא ןוא עמַארד רעשידיא רעד רַאפ געוו םעד

 ,"רעדמערפ רעד , ,"היובא-ןב עשילא , ,"ליווייט ןוא שטנעמ ,טָאג , ,"תרפא

 יד, ,'המותי יד עשַאכ, ,'שטנעמ רעדליוו רעד, ,"ןַאטַאלרַאש המלש,

 רעד ;"רעטנַאקַאבמוא רעד , ,"טפַארק ע'תמא יד, ,"ףרוטמ רעד , ,"הטיחש

 רעשידיא רעד רַאפ ךַאילש םעד טנכײצעגנָא טָאה ,ןייבשריה ץרּפ ,רעטירד

 ַא, ,"רעטכעט ס'דימש םעד , ,"רעדלעפ ענירג , :יװ ,עידעמַאק ןוא עילידיא

 ."ץמשטערק עטסוּפ , ,"לקניוו ןפרָאװרַאפ

 "רָאטַאמרָאפער , רעד סלַא טנכיײצַאב ןעמעלַא ןופ טרעוו ןידרָאג בקעי

 .תועדה-לכל ןעמַָאנ רעטנידרַאפ ַא -- רעטַאעט ןשידיא םענרעדָאמ םענופ

 ַא ןרָאװעג ןבירשעגנָא ןיוש טציא זיב םענייא ַאזַא ןגעוו טלָאװ "ןטייל , ייב

 ביוא ,סעיפַארגָאיב עכעלטנירג עקינייא ךיוא ייז ןשיווצ ,רעכיב קילדנעצ

 רעשידיא רענרעדָאמ רעד ןופ זנוא ייב טביירש'מ ןוא טדער'מ ןע ן ן
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 יד ,עקירעמַא ןיז ןיא ךעלסילשסיוא ָאד בָאה ךיא) זנוא ייב רעבָא .רעמ טשינ

 טירט עטשרע ענייז שיטקַאפ טָאה ןידרָאג בקעי ואוו ,ןטַאטש עטקינייארַאפ

 70 יו רעמ ןבײרשוצנָא ןזיוװַאב ָאד טָאה ןוא גרוטַאמַארד סלַא טלעטשעג

 ןשידיא ןויטקודָארּפ םעד טָא ןגעװ זיא (סרעטקַאנייא ןוא ןסעיפ

 ףיוא ,רעטַאעט ןשידיא םענרעדָאמ םענופ "רָאטַאמרָאפער , ןוא גרוטַאמַארד

 גָאט ַא , :רעכיב יירד ןרָאװעג ןבירשעגנָא ָאד םיוק ,טנַאקַאב זיא רימ טייוו יו

 -וינ ,".ָאק טע לזיימ, גַאלרַאפ ,יקסוועשטניוו סירָאמ ןופ ,"ןידרַאג בקעי טימ

 ,רמרמ ןמלק ןופ ,"גָאטנריובעג ןטס-100 ןייז וצ ןידרָאג בקעי, ;1909 קרָאי

 :ןענישרעד טציא זיא סָאװ ךוב רעד ןוא ,1952 ,קרָאי-וינ ,"ףוקיא ,, גַאלרַאפ

 ,"עבשילא , גַאלרַאפ ,גייווצרעבליז ןמלז ןופ ,"ןידרָאג בקעי ןופ טלעוו יד,

 ,1964 ,ביבא-לת

 -סיוא לָאמַארעדיװ ָאד בָאה ךיא) זדנוא ייב רימ ןבָאה ןײמעגלַא ןיא

 ערעגָאמ ַא; (ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ,עקירעמַא ןיז ןיא ךעלעסילש

 ןוא ןופ ןבירשעג זנוא ייב ןרעוו רעכיב קיניײװ רעייז ."רוטַארעטיל-רעטַאעט

 ,רעליּפשיוש ,ןגרוטַאמַארד ,רעטַאעט ןשידיא םעד םורַא ןוא ןגעוו

 ,רעדיל ,רעכיב ערעדנַא טימ ךיילגרַאפ ןיא ,עיגרוטַאמַארד ,ןרָאטיזָאּפמָאק

 -ַאמיק ַא ,טסייה סָאד ,1930 רָאי םעד טניז .ןעייסע ,ןעגנולייצרעד ,ןענַאמָאר

 עכלעוו רעכיב יד-טָא יו רעמ טשינ ןענישרעד זנוא ייב ןענייז ,רָאי 24 ןופ ןל

 ינומ ןוא רעלסעק דוד, :;רוטַארעטיל:רעטַאעט טימ ןָאט וצ ןבָאה

 ןוא ץרַאוװש סירָאמ , ;1920 ,קרָאי-וינ ,שטיוװָארעשָא .מ ןופ ,"טניירפנזייוו

 ,"ןַאמרעדיב , גַאלרַאפ ,ןילַאיב .ה .א ןופ ,"רעטַאעט-טסנוק רעשידיא רעד

 ,גייווצרעבליז ןמלז ןופ ,"רעטַאעט ןשידיא ןופ םָאבלַא, ;1924 ,קרָאי-וינ

 ,ירַא-ןב .ר ןופ ,"המיבה , ;1941 ,קרָאי-וינ ,"ןַאמרעדיב .וו עשטיא ,, גָאלרַאפ

 גַאלרַאפ ,דלַאוװכוב .נ ןופ ,"רעטַאעט , ;1941 ,ָאגַאקיש ,"ןייטש .מ .ל, גַאלרַאפ |

 ,לטסעמ בקעי ןופ ,"רעטַאעט רעזנוא,, ;1942 ,קרָאי-וינ ,"טעטימָאק-רעטַאעט;

 םייב עיצקעס:רעביירש רעד ךרוד ןבעגעגסױרַא ,"קעטָאילביב-סקלָאפ,

 ,יקסנישמור ףסוי ןופ ,"ןבעל ןיימ ןופ ןעגנַאלק, ;1943 ,קרָאי-וינ ,"ףוקיא,

 סָאד ןוא ץרּפ שובייל-קחצי, ;1948 קרָאי-וינ ,"ןָאמרעדיב .י .א, גַאלרַאפ

 ;1949 ,קרָאי-וינ ,"ףוקיא , גַאלרַאפ ,ינודקומ .א .רד ןופ ,"רעטַאעט עשידיא

 -וינ ,"ףוקיא, גַאלרַאפ ,רעטומלרעּפ םולש ןופ ,"רעטַאעט ןיא ןבעל ןיימ,

 ,רעדנעב ייווצ ,רעלדַא יליצ ןופ ,"טלייצרעד רעלדַא יליצ , ;1952 ,קרָאי

 ,"טעטימָאק-ךוב ןוא ןָאשיעדנוַאפ רעלדַא יליצ , גַאלרַאפ ןופ ןבעגעגסױרַא
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 גייווצרעבליז ןמלז ןופ ,"רעטַאעט ןשידיא ןופ ןַאקיסקעל , ;1959 ,קרָאי-וינ

 ,דנַאב רעטירד ,לטסעמ בקעי ןופ טעברַאטימ רעטסטנעָאנ רעד  ייב

 ןיא עינוי ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןופ החגשה רעד רעטנוא ןבעגעגסױרַא

 ןופ ,"עיגרוטַאמַארד רעזנוא , ;1959 ,קרָאי-וינ ,"עבשילא , גַאלרַאפ ,עקירעמַא

 ןשידיא ןופ ןָאקיסקעל , ;1961 ,קרָאי-וינ ,"ףוקיא , גַאלרַאפ ,גרעבדלאג .א

 רעטנוא ןבעגעגסױרַא ,דנַאב רעטרעפ ,גייווצרעבליז ןמלז ןופ ,"רעטַאעט

 גַאלרַאפ ,עקירעמַא ןיא עינוי ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןופ החגשה רעד

 -רעטַאעט עצנַאג יד טעמכ ריא טָאה ָאד ,1962 ,קרָאי-וינ ,"עבשילא,

 רעכעה יד רַאפ עקירעמַא ןיא זנוא ייב ןענישרעד זיא סָאװ ,רוטַארעטיל

 ,רָאי קילדנעצ-יירד

 שידיא םעניא עלָאר עלַאסָאלָאק ַא טליּפשעג טָאה רעטַאעט שידיא זַא

 רעדעי טסייוו סָאד ,עקירעמַא ןיא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ןלערוטלוק

 טשינ טָאה רעטַאעט רעשידיא רעד ואוו לקניוו ןייא ןייק ָאטשינ .רענייא

 ,ןעייליבוי ,ןעגנולמַאזרַאפ-ןסַאמ ,תופיסא עסיורג עלַא ףיוא ןגָארטעגוצ

 טָאה רעטַאעט רעשידיא רעד .טשינ סָאו ןוא ,םיבוט-םוי עשירַארעטיל

 עשידיא ,ןטפַאשנַאמסדנַאל עשידיא ,סנַאיני עשידיא יד ןעיוב ןפלָאהעג

 ַא רַאפ סָאװ .סעיצוטיטסניא עשידיא ערעדנַא יילרעלכ ןוא ןעגנוגעווַאב

 יו ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא ןפיוא ןזייװנָא טשינ לָאזמ תונורסח

 -סעמרַאפ ,תולעמ ענייז רעבָא ןגעוו ,ןעיצַאב טשינ םיא וצ ךיז לָאז'מ שיטירק

 רעד טָאה רעבירעד ןוא .רעבירַא ןעגנוכיירגרעד ןוא ןעגנואוטפיוא ,ןעגנוט

 ןמלז יו דיסח ןטנערברַאפ ַאזַא ןעיצוצוצ ןזיווַאב רעטַאעט רעשידיא

 ןופ סיױרַא טשינ םיא טזָאל ןוא טירט-סופ ךָאנ םיא טייג סָאװ ,גייווצרעבליז

 ,טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא רעכעה ןיוש גיוא

 םענענישרעד טשרָאקָא ןייז ןיא גייווצרעבליז ןמלז יצ טשינ סייוו ךיא

 ןַא זנוא ןבעג וצ ןטסָאמרַאפ ךיז טָאה ,"ןידרָאג בקעי ןופ טלעוו יד , ךוב

 -רָאפער, ןוא גרוטַאמַארד ןשידיא ןסיורג םענופ עיפַארגָאיב עכעלּפעשסיוא

 רעדָא ,עזייוולייט ַא רָאנ יצ ,רעטַאעט ןשידיא םענרעדָאמ םענופ "רָאטַאמ

 ַא ןביײרשוצנָא ןבעגעגנייא םיא ךיז טָאה'ס זַא רעבָא ,ליפָארּפ ַא זיולב

 זיא גייווצרעבליז ןמלז .טשינ קפס ןייק רַאג זיא םעד ןגעוו ,ךוב ןקיטרעוװ

 זיא רע .רעביירש רעקיסילפ ַא ךיוא רָאנ ,רעלמַאז רעקיסיילפ ַא זיולב טשינ

 טנַאקַאב זיא רע ;רעטַאעט ןשידיא םענופ טסייג ןטימ ןעמונעגכרוד ןצנַאגניא

 םעד טָאה רע .ןכַאילש ןוא סעקשזעטס ,ןגעוו ןוא ןגעטש ענייז עלַא טימ
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 זיא'ס רָאנ ואוו ,ןטייז עלַא ןופ טרעקַאעגכרוד רעטַאעט ןשידיא םענופ דלעפ

 ןופ סיואכרוד טביירש רע .דרע רעד ףיוא לקניוו רעשידיא ַא ץעגרע ןַארַאפ

 ןַא יו רָאנ ,רעקוקוצ ןייק יוו טשינ ,ןסיורד ןופ טשינ ,סױרַא קיניײוװעניא

 ןיא ךיז ייב ףיט רעטַאעט ןשידיא םעד טגָארט רעכלעוו רענייא ,רעקוקסױרַא

 ךייא טיג רע .טייטש ןוא טייג רֶע ואוו ןוא ,חומ ןיא ,המשנ רעד ןיא ,ןצרַאה

 רעדָא ןעגנושטייטסיוא ענעגייא ענייז רעדייא עיצַאמרָאפניא רעמ רדסכ

 ,ןטקַאפ טימ סױרַא רדסכ טמוק רע רָאנ ,טשינ ט'הריקח רע .ןרַאטנעמַאק

 סָאד ןלייצרעד וצ ארומ ןייק טשינ טָאה רע ,קיצרַאהנּפָא ךיוא רע זיא וצרעד

 טכַארבעג ףרַאד סע סָאװ סָאד ןעגניירב וצ ,ןרעוו טלייצרעד ףרַאד סע סָאװ

 ּפָא טשינ ךיז טלעטש רע .רעטַאעט ןשידיא םענופ עטכישעג רעד רַאפ ןרעוו

 רעד ,טקַאפ רעטכַארבעג רענעי רעדָא רעד ביוא וליפא ,ךַאז םוש ןייק רַאפ

 וצ ןטַאש ,ןעגניירב ןדָאש םיא ןעק דָאזיּפע רעטלײצרעד רענעי רעדָא

 ןופ סע סייוו ךיא .םעד בילוצ טניירפ ַא לָאמַא ןרילרַאפ רעדָא ,הסנרּפ

 ןעמוקעגסיוא רָאי רָאּפ עטצעל יד זיא רימ לייוו ,גנורַאפרעד רענעגייא

 ָאקיסקעל ןוא רעביירש ןקידרעבליזקעווק ןקיזָאד םעד טימ ןטעברַאוצטימ

 ןבעגסױרַא טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,טעטימַאק-גַאלרַאפ םעניא ףַארג

 סָאד "רעטַאעט ןשידיא ןופ ןָאקיסקעל, דנַאב ןטרעפ ןוא ןטירד םעד

 ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא עקַאט זיא "ןידרָאג בקעי ןופ טלעוו יד , ךוב עקיטציא

 ןרַאפ הנתמ ַא יװ ,"רעטַאעט ןשידיא ןופ ןָאקיסקעל, ןרַאפ טעטימָאק ןופ

 ןייז רַאפ טײקרַאבקנַאד ןופ קורדסיוא סלַא גייווצרעבליז ןמלז רָאטקַאדער

 ,טעברַא רעקיליווייױפ ,רעכעלדימרעדמוא ,רעקירָאי-גנַאל

 זַא ,עוװנַאק עטיירב-וצ ַא ,גנוניימ ןיימ ךָאנ ,זיא ןידרָאג בקעי עמעט יד

 טשינ ךיז טזָאל סָאװ עמעט ַא זיא סע .ךוב ןייא ןיא "ןקעד , ןענעק יז לָאז'מ

 ןעוועג ךיוא גרוטַאמַארד ַא ץוחַא זיא ןידרָאג בקעי םורָאװ .ןּפעשסיױוא גנירג

 ַא ,טסינָאטעילעפ ַא ,טסיצילבוּפ ַא ,טסיאיסע ןַא ,טסירטעלעב ַא

 ןענַאטשעג זיא רֶע .רעוט רעכעלטפַאשלעזעג ַא ןוא רָאטקעל ַא ,טסילַאנרושז

 ןשידיא םענופ תישארב ןטימ ןַאט וצ טָאה סָאװ גנידצלַא ןופ עלעגיוו םייב

 רע .עקירעמַא ןיא ןבעל ןשיטילָאּפ ןכעלטפַאשלעזעג ,ןלערוטלוק ,ןקיטסייג
 ערעטיב ןוא סעקימעלַאּפ עפרַאש עקילײצנָא ןיא טלקיוורַאפ ןעוועג זיא

 ןוא רוטלוק ,רעביירש עשידיא עטסנעעזעגנָא עמַאס יד טימ ןפמַאק

 טשינ זיא ןידרָאג בקעי יו טקנוּפ .טייצ ןייז ןופ רעוט עכעלטפַאשלעזעג

 ןעוועג טשינ ךיוא רע זיא ױזַא ,גרוטַאמַארד רעשידיא ַא ךָאנ םתס ןעוועג
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 -לעזעג ןוא רוטלוק רעשידיא ַא ךָאנ םתס ,רעביירש רעשידיא ַא ךָאנ םתס

 ןיא ייס ,טייקכעלנעזרעּפ ַא סיואכרוד ןוא םוטעמוא רָאנ ,רעוט רעכעלטפַאש

 ַא וצרעד ןוא -- ןַאטעג טָאה רע סָאװ גנידצלַא ןיא ייס ןוא רעטַאעט

 ןפורעגסױרַא טָאה סָאװ ,טייקכעלנעזרעּפ עכעלסימַָארּפמַאקמוא ,עצלָאטש

 ךיז ףיוא טנעקעג טשינ ךיוא טָאה רעכלעוו ןוא האנש-האנק ךס ַא ךיז וצ

 ...קיטירק עטסנעלק יד ןדיילרַאפ

 ַא ךיז ףרַאד טייקכעלנעזרעּפ רעטריצילּפמָאק ַאזַא ןגעוו ןביירש וצ זיא

 "ןידרָאג בקעי ןופ טלעוו יד , ךוב םעניא ...ןעלטרַאגרעטנוא טוג רעביירש

 רעד רַאפ טיירגעג גנַאל ךיז טָאה רענייז רבחמ רעד זַא ,עקַאט ןעמ טעז

 ,זנוא רַאפ טלָאמ רע .ןטָארעג םיא זיא'ס ןוא טעברַא רערעווש רעקיזָאד

 ןוא ןסעיּפ 70 רעכעה ןופ רבחמ םעד ,גרוטַאמַארד םעד ןידרָאג בקעי ,םדוק

 ;רעטַאעט ןשידיא םענרעדָאמ םענופ "רָאטַאמרָאפער, םעד ;סרעטקַאניײא

 ;טיײקכעלנעזרעּפ עכעלסימָארּפמָאקמוא ,עצלָאטש יד ןידרָאג בקעי ךָאנרעד

 ,רעטכעפ םעד ,רעקימעלָאּפ ןפרַאש םעד ,טסיאייסע םעד ןידרָאג בקעי

 םעד ןידרָאג בקעי ןוא ,רָאטקעל ,טסילַאנרושז ,טסיצילבוּפ ,טסירטעלעב

 רבחמ רעד טָאה ןעמעלַא םעד ןיא .שטנעמ-עילימַאפ םעד ,ןטַאט םעד ,ןַאמ

 עצנַאג יד ךיוא טליפ ריא רָאנ ,טעברַא טימ םי ַא טגײלעגנײרַא זיולב טשינ

 ןבילקעגרעדנַאנַאפ ךיז טָאה רע ךעלכַאז ןוא רַאלק יוװ ,ןענעייל םייב טייצ

 ןקיטרעוו םעד ףיונוצ טלעטש סָאװ ,לַאירעטַאמ ןטלמַאזעגנָא ןכייר םעניא

 :עשרָאפ סגייווצרעבליז ץוחַא .ןפַאש ןוא ןבעל סנידרָאג בקעי ןגעוו ךוב

 קיצפופ רעביא טמענרַאפ עכלעוו ,טעברַא רעקידנטסעמרַאפ ןוא רעשיר

 ןַא ס'נידרָאג בקעי טקורדעגּפָא ךיוא ךוב םענופ ףוס םייב ןענייז ,ןעלטיּפַאק

 זיא סָאװ ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא ןופ טפנוקוצ רעד ןגעוו לקיטרַא

 לַאנרושז םענופ רעמונירַאורבעּפ םעניא 1906 רָאי ןיא טקורדעג ןעוועג

 ןַא טימ ,ןידרָאג בקעי ןופ ווירב עקינייא ךיוא ןוא ,קרָאי-וינ ןיא "טפנוקוצ;

 ןבירשעג ןענייז ווירב יד .ןַאמקרַאטש השמ ןופ ןעגנוקרעמַאב ןוא ריפניירַא

 ,ןירבָאק ןָאעל ,ןירָאג .ב יוו ,סרעביירש-ןגעלָאק וצ ,החּפשמ ס'נידרָאג וצ

 רָאנ ,ךס ַא רָאג ווירב יד ןעלייצרעד זיולב טשינ .רעדַאב םשרג ,ךלימ בקעי

 .ךוב םענופ טרעוו םעד וצ וצ ליפ רעייז ןביג ייז

 רעשידיא רעד רַאפ געוו םעד ןלָאמעג זיולב טשינ טָאה ןידרָאג בקעי

 ןרָאיטקַא עשידיא טנרעלעג ךיוא טָאה רע רָאנ ,עמַארדָאלעמ ןוא עמַארד
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 רע .םלוע:רעטַאעט ןרַאפ ייס ןוא עניב:-רעטַאעט רעד רַאפ ייס ץרא-ךרד

 ךיז ןרָאיטקַא עשידיא ןפלָאהעג ןרעטקַארַאכ-עניב ענייז ךרוד טָאה

 ןבױהנָא ייז ןופ לָאז טלעוו יד זַא ,ןטייקכעלנעזרעּפ ןרעוו וצ ,ןטלַאטשוצסיוא

 ןעמונעג זייווכעלסיב טָאה סָאװ ,ןושל ןשידיא ןכעלשטנעמ ַא טימ ןדער וצ

 ןע'נידרַָאג תליחת זיא סע .רעײג-רעטַאעט ןשידיא םייב ץרא-ךרד ןפורסױורַא

 סָאװ ןרָאיטקַא עשידיא יד טימ ןה ףמַאק ַא ןריפ וצ רעווש רעייז ןעמוקעגנָא

 ןה ןוא שידיא ןשירעמשטייד ַא ןדער וצ סיואכרוד ןעוועג טניואוועג ןענייז

 חצנמ רע טָאה ףוס:לכ:ףוס רעבָא ,רעײג:רעטַאעט ןשידיא ןעיור ןטימ

 דוד ,יקסוועשַאמָאט סירָאב ,ָאקסעלוגַאמ טנומגיז ,רעלדַא בקעי .ןעוועג

 עשידיא עטמירַאב ערעדנַא ךָאנ ןוא ןיצּפיל ינעק ,שילַאק ַאטרעב ,רעלסעק

 ןוא ןסייבנייא גנירג ױזַא טזָאלעג טשינ ךיז ןבָאה טייצ רענעי זופ רעליּפשיוש

 ןבָאה ייז יו םעדכָאנ רעבַא ,ןבעגרעטנוא טלָאוװעג טשינ ןפוא:ןיאב ךיז ןבָאה

 זייווכעלסיב ייז ןענייז ,ייז טשינ ,ןידרָאג ,רע זיא טכערעג זַא ,ןעזעגנייא

 ןיא ןסקָאוועגסיױוא ןענייז ןוא ןשטנעמ ערעדנַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ

 ןעמונעג טָאה ןָאט רעשיטסילַאער רעד .רעליּפשיוש עשידיא עסיורג עטכע

 טָאטשנָא .עקירעמַא ןיא עניב-רעטַאעט רעשידיא רעד ףיוא טנַאהרעביױא יד

 -רעטַאעט רעשידיא רעד טָאה ,ןרעטקַארַאכ-ענעיױרטש ,ןדלעה:-ענעריּפַאּפ

 ןענייז ןטקילפנָאק יד .ןשטנעמ עקידלּפַאצ עטכע ןעזרעד ךיז רַאפ רעײג

 .ןבעל םענופ ענעסקַאװעגסױרַא רָאנ ,עכעלכעלפרעביוא ןייק ןעוועג טשינ

 טימ ןָאט וצ טַאהעג טָאה רע ואוו טרָאד ,ןסיירכרוד ענייז ןיא ןליפַא

 ןוא שיטייל גונעג ןעמוקעגסױרַא ןענידרָאג ייב רעבָא סע זיא ןשינעטכַארטוצ

 | ,קידנעטשנָא

 זיא סָאוװ ,"ַאיריביס , עסעיּפ רעטשרע ס'נידרָאג בקעי ןגעוו קידנדער

 טבירש ,קרָאי-וינ ןיא "רעטַאעט ןָאיני, םעניא ןרָאװעג טריפעגפיוא

 טשינ עקַאט יז טָאה רעכוזַאב-רעטַאעט ןכעלנייוועג ןפיוא , זַא ,גייווצרעבליז

 ןיא ןעגניירב ןביױהעגנָא טָאה יז רעבָא ,קורדנייא ןסיורג ןייק טכַאמעג

 "ןעזעג טשינ טרָאד רעירפ טָאה ןעמ סָאװ ,ןשטנעמ עכלעזַא רעטַאעט

 . רעד ןוא רעטַאעט ןיא ןעמוק ןבױהעגנָא טָאה ץנעגילעטניא עשידיא יד ...,

 ןַא טימ ןעמוקעג זיא רע ."ןסקַאװעג זיא רעכוזַאב-רעטַאעט יד ןופ זיירק

 ןייז וצ .לעטש םענעגייא ןַא טימ ןוא ,ןָאט םענעגייא ןַא טימ ,חסונ םענעגייא

 זיא רע .ןעמענרַאפ םיא ןוא ןרעהוצ רעטעּפש רעדָא רעירפ ךיז ןעמ טעוו גָאז

 ןוא -- ןטעשזויס ענעגייא טימ ייס ןוא ןושל םענעגייא ןַא טימ ייס ןעמוקעג
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 ןַאטעגנָא רע טָאה ,טעברַאַאב טָאה רע סָאװ ןטעשזויס עדמערפ יד ןיא וליפא

 ,םעט ןשידיא ַא ןבעגעג ייז ןוא םינּפ ןשידיא ַא

 ןופ ןידרָאג בקעי וצ ווירב ַא ךוב ןייז ןיא טגנערב גייווצרעבליז ןמלז

 ,"סמיַאט קרָאיוינ; רעד ןופ רעטעברַא-טימ ןטסנעעזעגנָא ןקידטלָאמעד

 .ןכלעוו ןיא ,1902 רעבמעצעד ןט-1 םעד טריטַאד זיא סָאװ ,יקסנָארטס ןָאמייס

 עטסעב יד ןופ םענייא רַאפ ךייא טלַאה ךיא זַא ,ןגָאז ךייא ליוו ךיא , :טגָאז רע

 ןרעוװ ןכילגרַאפ ןָאק סָאװ ,ךַאפ ןיא רעטסיימ ַא ,רעביירש-עניב ענרעדָאמ

 קיטכירפיוא בָאה ךיא .ןגרוטַאמַארד עשישטייד עקיטנייה עקינייא טימ

 ץוחמ טלעוו רעד רַאפ טייקכעלגעמ ַא ןעוועג טלָאװ סע ביוא זַא ,טביולגעג

 םעד רַאפ טנכערַאפ ןעוועג ריא טלָאװ ,טסנוק רעייא ןעז וצ ָאטעג רעד

 ,"גרוטַאמַארד רענַאקירעמַא ןקידנריפ

 ןטכײלַאב וצ טלעטשעגנָא טָאה גייווצרעבליז סָאװ רָאטקעשזָארּפ רעד

 ךָאנ ןַאּפש טייג ריא .ךרוד טשינ ךַאז ןייק טזָאל ,"ןידרָאג בקעי ןופ טלעוו יד,

 רעטרעכײרַאב ַא ריצַאּפש םענופ סױרַא טמוק ריא ןוא רבחמ ןטימ ןַאּפש

 ןַא זיא סע .ןידרָאג בקעי טסייה סָאו ,טלַאטשעג רעד ךרוד

 רעטשירפרעד ַא קירוצ טמוק ריא ןכלעוו ןופ ,ריצַאּפש רעכעלנייוועגרעסיוא

 רעשידיא רעסיורג ַא ןופ ןפַאש ןוא ןבעל ןופ טקריװַאב ,רעטּפַאזעגנָא ןַא ןוא

 עסיוועג ַא ךיז טליפ טרָאד ןוא ָאד וליפא בוא .טייקכעלנעזרעּפ

 ,דָאזיּפע םענעי רעדָא םעד ןיא ןעגנוקרעמַאב ןוא ןטקַאפ ןופ גנו'רזח'רעביא

 טקורדעג רעירפ זיא לַאירעטַאמ רעד סָאװ ,רַאפרעד סע זיא ,לטיּפַאק

 ןעמונעג טשינ ךיז טָאה רבחמ רעד ןוא גנוטייצ רעכעלגעט ַא ןיא ןרָאװעג

 -- ןרעטיילוצסיוא ןוא ןּפיזוצרעביא לָאמַאכָאנ לַאירעטַאמ םעד טייצ גונעג

 -וצ טשינ זנוא ייב ןעניישרעד רעכיב עכלעזַא ,דָאש ַא תמאב זיא סָאד ןוא

 ןטימ ייס ןוא ןונגס ןטימ ייס טיהעגּפָא רעמ ןייז רעבירעד ןעמ ףרַאד ,טפָא

 רעמ שּפיה טגעוו ,ןפַאש ס'נידרָאג טכױלַאב סָאװ לייט רעד -- םגו .ןושל

 ךיז טלָאװ סע .ןבעל ס'נידרָאג ןגעוו ךיז טדער סע ואוו לייט םענעי רעבירַא

 לטעטש ןשימייה ס'נידרָאג ןופ ,טנגוי ס'נידרָאג ןופ רעמ רס ַא ןסיוו טלָאוװעג

 ענייז ןופ ןרָאוװעג זיא סָאװ ,החּפשמ רעטנעָאנ ןייז ןופ ,ןריובעג זיא רע ואוו

 סָאד רעבָא .ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ,ןעמוקעגניהַא ייז ןענייז ןיהואוו ,רעדניק 3 |

 םענופ טרעוו יד טשינ רָאה ַא ףיוא ןרענימ סָאװ ןעגנוקרעמַאב ץלַא ןענייז

 רענעייל ןשידיא ןטנעגילעטניא ןדעי ייב ןענופעג ךיז ףרַאד רעכלעוו ,ךוב

 .י .1 ,1964 .טקָא ,"רוטלוק עשידיא, .שיט ןפיוא
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 הניגנ ןוא םיארונ םימי

 ,.רעטנַאסערעטניא ןוא רערָאלק ַא רעבָא

 ןַא ;ןרעה רָאנ טשינ ,ןעז ךיז טזָאל רֶע לייוו ,רערָאלק ַא

 ,טרעדנַאװעג רדסכ טָאה רע לייוו ,רעטנַאסערעטניא

 ןוא טנַאּפשעג הניגנ עשידיא יד טָאה דנַאל וצ דנַאל ןופ ,רוד וצ רוד ןופ

 ןוא רענעט ,ןטפַאז עשירפ טימ ךיז ןעמעננָא ןיא ,ןעײנַאב ןיא ןטלַאהעג ךיז

 רָאנ ,ןילַא ןעגנַאגעג טשינ לָאמנייק ךיוא זיא הניגנ עשידיא יד .ןעגנַאלק

 ןיא ןגָארטעג יז טָאה רעצימע ,טריפעג יז טָאה רעצימע .ןצימע טימ לָאמעלַא

 ,דניק ןגייא ןַא יוו ךיז וצ טעילוטעג יז ,ךיז ייב ןצרַאה

 רעפטנע ?הניגנ עשידיא יד טייג ןיהואוו :ךימ טגערפי'מ ןעוו ,רעבירעד

 זיא הניגנ עשידיא יד .ןייג ליוו רענייא ואוו ,ןיהַא טייג הניגנ עשידיא יד :ךיא

 -ילעטניא ,קַאמשעג ןייז טיול םענייא ןדעי רַאפ ןפָא -- טַאלב רענעפָא ןַא

 רָאנ יז ףרַאד'מ ,ןעגניירטשנָא טשינ ריא וצ ךיז ףרַאד'מ .רוטלוק ןוא ץנעג

 :?ענָאזעס , ַא ךיוא זיא הניגנ עשידיא יד .ןעמענַאב ןוא ןרעה -- ןרעה ןלעוו

 .רעטניוו ןוא רעמוז ריא ,טסברַאה ריא ,גנילירפ ריא טגָאמרַאפ יז

 ,ןעווערעק ןוא ןגייב גנירג ךיז טזָאל הניגנ עשידיא יד :סעּפע ךָאנ ןוא

 ,רעווערעק ןוא רעגייב יד רעוו רָאנ ךיז טדנעוו סע .ןעמערופ ןוא ןטענק

 ןַא ,רענלימ השמ ַא זיא סָאד ביוא .ןעניז רעמערופ ןוא רעטענק

 קרַאמ ַא ,ןורחַא ףסוי ַא ,יקסלָאּפמַאי ַא ,לעגנע לאוי ַא ,ןיירק רעדנַאסקעלַא

 סטרעבליז לעוװַאז ַא ,ווָאיל ָאעל ַא ,רעפייש בקעי ַא ,םייח-ןב לוָאּפ ַא ,ירווַאל

 ,"שיווייפ-לקוי, ַא זיא סָאד רעבָא ביוא ;ךַאז .ןייא זיא ,יד יוו ערעדנַא ךָאנ ןוא

 .ךַאז עטייווצ ַא זיא -- "רעב-שיקעל, ַא

 ןעמ זומ עלעצעק ַא ןופ טמַאטש'מ זַא ?עמַאמ ןיימ ןגָאז טגעלפ יוװ

 ..."וַאימ ,, :ןכַאמ

 ןופ טנעה יד ןיא חסונ לקיטש ַא רעדָא ,ןוגינ רעשידיא ַא ןיירַא טלַאפ

 טמוקַאב ,סרָאטיזָאּפמָאק ןכיילג רעייז ןוא עטנָאמרעד רעירפ יד ןופ םענייא

 ַא יצ ,ןוגינ רעשידיא ַא ןיירַא רעבָא טלַאפ ;שי ַא טרעוו סע ןוא םינּפ ַא סע

 טשינרָאג ַא ,"חלצוי אל, ַא זיא סָאװ םענייא ןופ טנעה יד ןיא חסונ לקיטש

 ,..יורטש טָאלַאק ַא ןוא רוטַאקירַאק ַא ,תושלח ַא ךיז טמוקַאב ,טשינ ַא טימ

 ,רעכעלנייוועג ןייק טשינ זיא הניגנ רעשידיא רעד ןופ גגנַאג רע ך
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 ןימ ןופ עמעט-רקיע רעד וצ ןייגוצ טציא ךיא ןעק ,סָאד טגָאזעגּפָא

 .לקיטרַא

 טימ שפנה ןובשח ןופ טייצ ַא -- םיארונ םימי ייב דניצַא ןטלַאה רימ

 ןטימ ,םַאנטעיװ טימ ,טבעל'מ רעכלעוו ןיא הביבס רעד טימ ,"טייל ןוא טָאג ,

 ,ךיוא ןיײלַא ךיז טימ עקַאט ןוא ,טלעוו רעד ףיוא םולש ןטימ ,חרזמ-ןלעטימ

 רָאנ .שפנה ןובשח םענופ ןיײלַא ךיז ןזָאלסױרַא טשינ לָאמנייק רָאט'מ םירָאװ

 ...ערעדנַא וצ תונעט ערעזנוא טימ ןעמוקסױרַא ןענעק רימ ןלעוו ױזַא

 טָאה יו .הניגנ טימ ןדנוברַאפ גנע ךיוא זיא ןדיא ייב םיארונ:םימי

 ןעק ,ןרעיומ ןכערב ןרערט טימ ןעק'מ ביוא ? רעװַאלצַארב ןמחנ 'ר טגָאזעג

 עלַא ןיא ,לָאמעלַא זנוא טָאה ןוגינ רעד .ןרעיוט ןענעפע הניגנ טימ ןעמ

 ,ןבעל ןרַאפ לגנַארעג ןיא ןפלָאהעגסױרַא קרַאטש ,תורוד עלַא ןיא ,ןטייצ

 ערעזנוא ןוא ,םיאנוש ערעזנוא טימ לגנַארעג ןיא ,ץנעטסיזקע רעזנוא רַאפ

 ןיא ;גנוקיטכערַאבכײלג רַאפ ,גנוקירדרעטנוא ,עיצַאטַאולּפסקע ןגעק ןפמַאק

 ןוא טרָאװ ןופ טייהיירפ רַאפ ,ןלַאעדיא ערעזנוא רַאפ ןפמַאק ערעזנוא

 ןטייצ עטעסעב ןוא ערענעש רַאפ ,קנַאדעג

 רעשידיא רעד טימ שפנה ןובשח לקיטש ַא ןכַאמ רימ ךיז טליוו ָאט

 סָאװ ןוא ,ריא טימ ָאד רימ ןטלַאה ואוו .עקירעמַא ןיא הניגנ רעשיגרוטיל

 ?טציא יז טָאה םינּפ ַא רַאפ

 יד טָא ןביירש םייב ,טציא גנוצ רעד ףיוא רימ טגיל עגַארפ ַא ךָאנ ןוא

 רעשידיא רעד ןופ רעגערט עקיטציא יד ךיז ןדיישרעטנוא סָאװ טימ :תורוש

 םינזח ענערָאבעג רענַאקירעמַא יד .ה .ד ,עקירעמַא ןיא הניגנ רעשיגרוטיל

 ? םינזח עקילַאמַא יד ןופ ,רעגערט עקידרעירפ יד ןופ

 רעשידיא רעד טימ סע טלַאה יו :סנייא רעמונ עגַארפ רעד ףיוא

 טימ ןרעפטנע ָאד ךיא ןעק ףיורעד ? טציא עקירעמַא ןיא הניגנ רעשיגרוטיל

 ...טשינ דלַאב ןיוש טלַאה סע :ץַאז-הנשמ ןצרוק ןייא

 עקיצרַאה עקיד'תורוד יד :טושּפ ץנַאג טניימ סע ?סע טניימ סָאװ

 יד רעמ ןוא רעמ רָאי ַא סָאװ ןזָאלרַאפ ,םינימה לכמ תואחסונ עשידיא

 טרָא רעייז ףיוא ןוא תוליפת עשידיא עטקייוועגסיוא:ןרערט ןיא עשימייה

 ,ןעגנַאלק ןוא רענעט ,סעידָאלעמ ןוא ןוויטָאמ ןעמוקניײרַא ןביוהעגנָא ןבָאה

 ןוא םינוגינ עשידיא עיינ ןייז וצ ןופ טייו ץנַאג שוריפב ןענייז סָאװ

 ,ןענייז ייז זַא ןסעומשנייא זנוא ליוומ סָאװ ,ןעגנַאלק ןוא רענעט ,תואחסונ
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 ןוא טסָארּפ .תואחסונ ןוא םינוגינ עשידיא -- ןייז ןפרַאד ייז סָאװ עקַאט

 ,..טנַאװ רעד וצ סעברַא ןַא יו ךיז ןּפעלק ייז :טושּפ

 ערעייז תמחמ ,רַאפרעד טשינ ךיז "ןּפעלק , ייז :גָאט רעד יוװ רָאלק זיא'ס

 ןייטשרַאפ וצ ןָא טשינ ןבייה ,גנוניימ ןיימ טיול ,סרָאטיזָאּפמָאק יד ,סרעפַאש

 ,תוליפת עשידיא עלענָאיצידַארט יד ןופ שטייט ןוא םעט ,ןיז ץ'תמא םעד

 טכַארבעג ייז טָאה סָאװ ןדנעטשמוא יד ןוא טייצ יד ,ןיימ ןוא הנווכ רעייז

 ןרָאבעג ןייז ףרַאד ןעמ .ןענויַאד רעגייטש ןשידיא ןרָאג םעד ןוא ,ןבעל םוצ

 ,טימרעד טמעטָאעג ןבָאה ןָא-טייהדניק ןופ ןוא טימרעד ןגיוצרעד ,טימרעד

 רעשיגרוטיל רעשידיא ןופ רָאטיזָאּפמָאק ןייק ןרעוװו טשינ טכַאנרעביא ןעק'מ

 ...קיזומ

 ןרעוװו סָאװ ,ןעגנַאלק ןוא רענעט ,סעידָאלעמ ןוא ןוויטָאמ "עיינ, יד

 ךיוא לָאמַא ןוא רָאטיזָאּפמָאק ןשידיא םענעי ןופ רעדָא םעד ןופ ןפַאשעג

 טשינ ,ןעמענ ןייק ןענַאמרעד טשינ ָאד ליוו ךיא) רָאטיזָאּפמָאק ןשידיא-טשינ

 ןענייז ,(!סרָאטיזַאּפמָאק עשידיא-טשינ יד ןופ טשינ ןוא עשידיא יד ןופ

 רעייז .קיד'חסונ טשינ יאדווַא ןוא יאדווַא ןוא קידשידיא טשינ רעבָא גנידצלַא

 זיא ,ןעלּפמעט ןוא סרעטנעצ ,ןלוש יד ןיא גלָאפרעד ךיוא ןוא גנירדניירַא

 טשינ ביוא ,טנעצָארּפ קיצעביז-ןוא-ףניפ עטוג סָאװ ,םעד קנַאד ַא רָאנ

 ןיא ןטָארעג ןענייז ,רענװַאד יד ,םיללּפתמ .ה .ד ,רערעהוצ יד ןופ ,רעכעה

 ןוא רענעט ,סעידָאלעמ ןוא ןוויטָאמ "עיינ, עקיזָאד יד ןופ סרעפַאש יד

 ...ןעגנַאלק

 -רוטיל רעשידיא רעד ןופ רעגערט עקיטציא יד וצ ךיא םוק ָאד ןוא

 ,םינזח ענערָאבעג רענַאקירעמַא עקיטציא יד ,עקירעמַא ןיא הניגנ רעשיג

 ואוו ? יז ןעמוק "רדח, ַא רַאפ סָאװ ןופ ? ייז ןענייז סָאװ ןוא ייז ןענייז רעוו

 ?תונורסח ערעייז ןגיל ואוו ןוא תולעמ ערעייז ןגיל

 רָאג ךיז ןדיישרעטנוא םינזח ענערָאבעג-רענַאקירעמַא עקיטציא יד זַא

 טייז רענעי ןופ םינזח ענעמוקעגרעבירַא עשימייה יד ןופ זיולב טשינ קרַאטש

 ַא -- םינזח ענערָאבעג-רענַאקירעמַא עקידרעירפ עטשרע יד ןופ רָאנ ,םי

 דרַאשטיר ַא ,דנַאמײד עלערַא ןַא ,ןַאמדלַאװ עלעבייל ַא יו ,רעגייטש

 יו רָאלק ױזַא רימ רַאפ זיא סָאד ,ןכיילג רעייז ןוא ןיוועז עלעבייל ַא ,רעקָאט

 ,תורוש יד טָא ןביירש םייב רעטסנעפ םעניא ןיירַא טציא טנייש סָאװ ןוז יד

 סלַא ןבָאה םינזח ענערָאבעג-רענַאקירעמַא עטנַאמרעד יד-טָא תעב

 ַא -- ןרָאכ ןוא םינזח עטעוועדנופעגנייא עשימייה ייב ןעגנוזעג ךעלגניא
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 ייב ,ןיטרַאוװק לווַאז ןזח ַא ייב רעדָא ,רעזייוו עשוהי ןזח ַא ייב יו ,רעגייטש

 ַא ייב רעדָא ,רָאכ ןיא ,ןגרעבנעטכַאמ ריאמ ַא ייב יצ ,טַאלבנעזָאר עלעסָאי ַא

 ,ןַאמטױר דוד רעדָא ,ןַאמשרעה יכדרמ םינזח יד טימ ,רָאכ ןיא ן'ווָאיל ָאעל

 טשינ םינזח ענערַָאבעג:רענַאקירעמַא עקיטציא עטסיימ ןענייז

 םינזח ןרָאוװעג ןענייז ייז ןופ ךס ַא ."רדח, ןקיזָאד םעד ןעגנַאגעגכרוד

 ןופ ,"יעוודָארב, ןכיירגרעד טנעקעג טשינ ןבָאה ייז לייוו ,רַאפרעד סנטשרע

 עטלָאצַאב-טוג ַא זיא סע לייוו -- סנטייווצ ןוא ,ט'מולח'עג ןבָאה ייז סָאװ

 ...הסנרּפ

 ענערָאבעג:רענַאקירעמַא עקיטציא עטסיימ יד ןופ רעבָא חבש םוצ

 ןוא ענייש ייז ןבָאה סעמיטש -- סָאװ-סָאװ זַא ,ןרעוו טגָאזעג ָאד ףרַאד םינזח

 ןיק ןעניפעג טשינ ייז ןשיוצ טעוו ריא .עלַא ייז ןענייז שילַאקיזומ

 עקילָאמַא יד טימ לַאפ רעד ןעוועג זיא סָאד יו ,"םינזח עטסקינייוװנסיױא,

 ,םינזח עטוג םתס ןעוועג זיולב טשינ ןענייז ייז ןופ עקינייא שטָאכ ,םינזח

 ,טמירַאב-טלעוװ וליפַא ךיוא רָאנ

 ןסייהעג ןבָאה 'םינזח עטסקינייװנסיױא, :גנוקרעמַאב עקיטייז  ַא)

 עכלעזַא ןוא .טנעקעג טשינ קיזומ ןייק רָאג רעדָא ּפַאנק ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא

 םינזח ,טגָאזעג ןיוש יו רעבָא ,ךס ַא ןעוועג םינזח עקילָאמַא יד ןשיווצ ןענייז

 ןעוועג ןענייז ייז תמחמ ,עטמירַאב-טלעוו וליפַא ןוא עטוג ןעוועג ייז ןענייז

 ,(! םינזח ענערָאבעג

 יז סָאװ ,זיא םינזח ענערָאבעג-רענַאקירעמַא עקיטציא יד טימ "הרצ , יד

 ןוא טשינ ייז טרַא סע .טשינ סרעביילקרעביא ןייק רָאג רעדָא עּפַאנק ןענייז

 רעד טמַאטש סע טענַאװ ןופ ,ןעניפעגוצסיוא ימ יד טשינ ךיז ןעמענ ייז

 ןזח ַא ןוא .ךיז טגניז סע יבא ,עידָאלעמ ענעי רעדָא יד ,וויטָאמ רענעי רעדָא

 רעגערטש  ַא ןייז ןוא קַאמשעג ןטוג ַא ןזייווסיױרַא שוריפב ףרַאד

 ,קזוח ןופ םינּפ ַא סע טָאה טשינַא ,רעביילקרעביא

 ַא :תורּפכ ףיוא גוט "ידוד הכל, רַאפ "לָאר-ןע-קַאר, ןופ וויטָאמ ַא

 ריקי ןבה , רעדָא ,"הנשה שארב , רַאפ "יַאב-וַאק , ןרטסעוו ַא ןופ עידָאלעמ

 ...תורּפכ ףיוא רעמ ךָאנ גיוט ,"יל

 ףרַאד ןוא ןעק ןזח רענערָאבעג רענַאקירעמַא רעדעי זַא ,טשינ ךיא גָאז

 ןוא ,יקציוועסוק ַא ,ןַאמשרעה ַא ,ןַאמטיור ַא ,טַאלבנעזָאר ַא ,ןיטרַאווק ַא ןייז

 טשינ ךיז רָאט רע רעבָא ,ץנַאלג ַא רעדָא קישטניּפ ןייק טשינ יאדווַא

 ןעניפעג ןוא ןכוז ,"ךשוח-ירה , יד ןיא ץעגרע ןענַאּפשוצקעװַא ןביולרעד
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 עכלעוו ,ןעגנַאלק ןוא רענעט ,סעידָאלעמ ןוא ןוויטָאמ םתס טרָאד

 סָאד .תוליפת עשידיא עלענָאיצידַארט יד ןופ תויתוא יד שוריפב ןכעוושרַאפ

 ןטימ טיהעגּפָא ךיוא ןייז ףרַאד'מ םגה ,דיל ןייק טשינ זיא טרָאװ-הליפת

 עשיגרוטיל עשידיא יד ביוא .עמעָאּפ ַא רעדָא דיל ַא וצ טפַאש'מ סָאװ ,זוגינ

 טָאה יז ןכלעוו ףיוא ,געוו םעד ףיוא רעטייוו ןייג טעוו עקירעמַא ןיא הניגנ

 רעשיגרוטיל רעשידיא רעלענָאיצידַארט רעד זופ טעוװ ,ןעמונרַאפ טציא ךיז

 ליפוצ ,ץרַאה שידיא ליפוצ .דָאש ַא זיא סָאד ןוא .ןביילב טשינרָאג ָאד קיזומ

 ןוא עביל ,דיירפ ןוא ןרערט ,ןייוועג ןוא טעבעג רעקיד'תורוד ,המשנ עשידיא

 עשידיא עלענַאיצידַארט יד ןיא ןרָאװעג טגיײלעגנײרַא זיא ,טולב-סייה

 ןופ ןדניוושרַאפ ןלָאז ייז זַא ,וצרעד ןזָאלרעד לָאז'מ זַא ,תואחסונ ןוא םינוגינ

 ...ןעלּפמעט ןוא סרעטנעצ ,ןלוש עגיה יד

 טנידעג זיולב טשינ טָאה הניגנ עשיגרוטיל עשידיא עלענָאיצידַארט יד

 יד רַאפ לַאװק ַא ןעוועג ךיוא זיא רָאנ ,תוליפת עשידיא עקיצרַאה יד

 ךס ַא רַאג וצ ןעגנופַאש ערעייז ןוא סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא עכעלטלעוו

 טרעכײרַאב ןבָאה סָאװ ,ןטעָאּפ עשידיא ןופ סעמעָאּפ ןוא רעדיל עשירעטכיד

 ,רוטלוק עשידיא עצנַאג יד ןוא רוטַארעטיל עשידיא רעזנוא

 ענערָאבעג רענַאקירעמַא עגיה יד ןפרַאד ,טייצ םיארונ:םימי ,טציא

 יד ייס ,הניגנ עשידיא יד :ןעקניידעג ןוא שפנה ןובשח ַא ןבעגּפָא ךיז םינזח

 ןייק ןעוועג טשינ לָאמנייק זיא ,קיזומ ערעלוקעס יד ייס ןוא עשיגרוטיל

 רדסכ ,טגעוװַאב רדסכ ךיז טָאה יז ,עשימַאניד ַא לָאמעלַא רָאנ ,עשיטַאטס

 עלַא יד ךרוד רעבָא ,ןטפַאז עשירפ טימ ןעמונעגנָא ךיז ןוא טרעדנַאוועג

 ן'תמא ריא ןרָאלרַאפ טשינ לָאמנייק רעבָא יז טָאה ןעגנורעדנַאו ןוא תורוד

 םענופ ןצנַאגניא רעבָא ,ָאי -- ךיז ןעיינַאב ,סע טקנעדעג ,'םינּפ-רתסלק,

 -- םינּפ םענעגייא םעד ןבעגפיוא ןצנַאג ןיא ,לַאװק םענעגייא םענופ ,שרוש

 !טשינ סָאד

 יז ,ןרעוו טזָאלעגרעטנורַא טשינ רָאט ,הניגנ רעשידיא רעד ןופ ןָאפ יד

 ,ןרָאי עריא טיול -- ריא טמוק סע יו ,טנידרַאפ יז יו ךיוה ןרעטַאלפ ףרַאד

 !עיצידַארט ריא טיול

 .י .1 ,1972 ,8 .ּפעס ,"טייהיירפ ןגרָאמ,
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1 

 רוקרעמ ףלָאװ

 ןיימ , ןוא ,רוקרעמ ףלָאװ ןופ "ןרעיוא ןבָאה טנעוװ, :רעטַאעט םורָא

 .רעבָארג על'היח ןופ "ןיײלַא געוו

 ,ןשיפַארגָאיב-בלַאה ַא ןיא ןרָאװעג ןבירשעג זיא ךוב עטשרע סָאד

 ַא ןיא -- עטייווצ סָאד ,ןָאט ןשיטסירָאמוה-שיריטַאס ,ןשירעלייצרעד:בלַאה

 עטנעָאנ ַא ןבָאה רעכיב עדייב שטָאכ ןוא .רעינַאמ ןשיפַארגַאיב סיואכרוד

 שרעדנַא -- שרעדנַא ייז ןענייז ךות ןיא רעבָא ,ןטייווצ ןטימ סנייא תוכייש

 .ןושל ןוא ליטס ןיא ,םרָאפ ןיא

 .ןרעיוא ןבָאה טנעוװ, ס'רוקרעמ ףלָאװ טימ ןבױהנָא לעוװ ךיא

 ןשידיא ןטייווצ ַא עקירעמַא ןיא טציא ךָאנ ןבָאה רימ יצ טשינ סייוו ךיא

 רעד יו ,טרָאװ ןשידיא ןטימ ױזַא ןליּפש ךיז לָאז סָאװ ,ַאזַא רעביירש

 רע סָאװ טרָאװ ןשידיא ןטימ טוט רע .רוקרעמ ףלָאװ רעביירש-רעליּפשיוש

 רמוחכ, שממ םיא ייב זיא טרָאװ עשידיא סָאד .טסולג ץרַאה ןייז סָאװ ,ליוו

 ,.."רצויה דיב

 רעביירש-רעליּפשיוש רעד סָאװ ,סָאד זיא רעקיטכיוו ליפ ךָאנ רעבַא

 סָאװ ,טײדַאב ןֹוא ןיימ טימ ליּפש-טרָאװ ןדעי ןייז ןָא טליפ רוקרעמ ףלָאװ

 טרעדנואווַאב ריא .גנורעלקרַאפ ַא יא ןוא לכיימש ַא יא סױרַא ךייא ייב טפור

 -טרָאװ יד .ןיימ ןפיט םעד יא ןוא ליּפש-טרָאװ ןגולק םעד יא קיטייצכיײילג

 ּפָאק רעד זַא ,עקיד'תורישע ַאזַא ץ'רוקרעמ ייב זיא ןטייקשירעדניפרעד

 יד ןופ טשירפרעד טרעוו ריא .עיצַאװָאניא רעד ןופ רוכיש שממ ךייא טרעוו

 עגולק ,ןרָאפַאטעמ ענעגנולעג:-טסכעה ,סעיצַאניבמַָאק-טרָאװ ענעטלעז

 .רענעט עקידװעליּפש ןוא ךעלטרעוו עקידרעבליזקעווק ,ןעמזירַאפַא

 ןיא וליפא רעבָא ,ןטייצ עקיד'מלוע-תרה ןיא טציא רימ ןבעל סיוועג

 טליוו סע .זָאט-ךַאל ַא ןוא ןָאט-ףיטש ַא ,ןָאט-ליּפש ַא ךיז טליוו ןטייצ עכלעזַא

 ןַא ןרעה ,ןענעייל וצ סיוא טמוק סָאװ ןעמעלַא םעד ןופ גנושירפּפָא ןַא ךיז

 ןַא ךיז רַאפ ןעז ,עיצַאירַאװ רעדנַא ןַא ,גנַאגוצ רעדנַא ןַא ןליפ ,ןָאט רעדנַא

 .לסילש ןרעדנַא

 :סױרַא טשינ רשפא זנוא ייב רוקרעמ ףלָאװ טלָאװ ,רידַאנ השמ ימיב

 ןוא ןגעוו רעכיב עשידיא ייווצ שיט-ביירש ןפיוא רימ ייב ןגיל ס })
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 ערעדנַא ךָאנ טקריוועג ןוא טבעלעג ןבָאה טלָאמעד לייוו ,שודיח ַאזַא ןפורעג

 ,יו ,סענעּפ עקידוװעליּפש טגָאמרַאפ ןבָאה סָאװ רעביירש עשידיא

 ױזַא ןביירש זנוא ייב עלַא זַא ,טציא רעבָא ,רעקידעבעל רעד ,רעגײטשַא

 ...ונימב-דיחי ַא תמאב רוקרעמ זיא ,ןלָארדעגנָא ןוא ןזָאלבעגנָא

 ןייק ,ןשטנעמ עװָאּפמַאטש ןייק ביל טשינ טָאה רוקרעמ ףלָאװ זַא

 ןעמ ןעוו לטעלב ןטשרע םענופ ןעז ךיילג ןעמ ןעק סָאד ,תושעמ ענָאלבַאש

 :ץעגסיוא רעדיוורעד ךיוא םיא זיא סע .ךוב סָאד ןענעייל וצ ןָא טבייה

 ,ןצכעגָאז ענעבירעגּפָא ןוא ךעלטרעוו עטעװעקַאילבעגּפָא ,ןליטס ענעטָארט

 רע יו ןפוא םעד טימ ןה ןוא ליטס םענעגייא ןייז טימ ןה ּפָא ךייא טשירפ רע

 ,'רוקרעמ ןיא קרַאטש רעייז טרינימָאד העּפשה ס'רידַאנ השמ .סע טגָאז

 סָאד -- עזַאב ַא יו ,טנעמַאדנופ ַא יוװ רָאנ םיא טניד העּפשה יד רעבָא

 רוקרעמ עכלעוו סעמעט יד זַא טרפב .רוקרעמ סיואכרוד זיא עקירעביא

 ןופ ןייב ,שיילפ ןייז ןופ שיילפ --- םיא ןופ לייט ַא ןצנַאגניא ןענייז ןָא טריר

 ,ןייב ןייז

 רע .ןבילבעג ןוא ןעוועג -- רעטַאעט ןשידיא םענופ לייט ַא זיא רוקרעמ

 זיא רע .סעמרַאװ ןוא סטלַאק טכַאמעגכרוד רעטַאעט ןשידיא םעד טימ טָאה

 ןיא טירט עטשרע ענייז ןופ -- ןּפָארַא ןוא ןפיורַא ענייז טימ ןעמונעגכרוד

 ,ןלױּפ ןסייהעג רעטעּפש טָאה סע יוװ רעדָא ,עיצילַאג ןיא רעטַאעט ןשידיא

 ןטימ רענעדנובעגסיוא ןַא יו ,עקירעמַא ןיא רעטַאעט ןשידיא םעד זיב

 ,סרָאטיזָאּפמָאק ,ןגרוטַאמַארד ,ןרָאיטקַא טימ ,רעטַאעט-טסנוק ןשידיא

 ףיוא קוק םענעגייא ןייז קידנבָאה .המודכו סרעלַאמ ,ןרָאסישזער ,רעקיזומ

 םענעגייא ןייז טצונעג ןוא טלעטשעגנָא רע טָאה ,ןעמעלַא םעד

 ןייז טליּפשעגסיוא "ןרעיוא ןבָאה טנעוו, ךוב םעניא טָאה ןוא טנעמורטסניא

 .ןוגינ םענעגייא

 זיא סָאד ןוא .עיצַאנָאט ןוא גנַאלק ,םינּפ ןגייא ןַא טימ וויטָאמ ַא זיא'ס

 | !רעביירש ַא רַאפ חבש רעטסערג רעד

 ענייז ןופ ענייא ןָא טבייה רוקרעמ ןכלעוו טימ ,ףַארגַארַאּפ ַא זיא טָא

 :"ןצמק רעד ןוא ןצבק רעד, סעקסערָאמוה

 טקנעדעג רענייק רָאנ ...קירוצ גנַאל ,גנַאל ןעוועג זיא סָאד ...לָאמַא;

 ...קירוצ גנַאל ,גנַאל ,ךָאנ גנַאל רעדָא ,רַאפ גנַאל ןעוועג זיא סָאד יצ טשינ

 ,גנַאל ,רעדירב ייווצ ענעי ןשיווצ ...רעדירב ייווצ ןעוועג ןענייז טלָאמעד

 יד ןיוש זיא סע ןוא ,םיאלּפ-יאלּפ סעּפע ןעמוקעגרָאפ זיא ,קירוצ גנַאל
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 ךָאנ רשפא ןוא תורוד-רודל ןרעוו ןבירשרַאפ לָאז סָאד זַא ,טייצ עטסכעה

 ."רעמ

 -סיוא טרעוו שילַאקיזומ-קיטפַאז .,קיד'היחמ רעבָא ,טושּפ ,ָא-ױזַא טָא

 ןוא .רעיוא ןפיוא ךייוו-קיד'היחמ ךיז טגייל סָאװ ,ףַארגַארַאּפ רעד טליּפשעג

 עצרוק ערָאג יד ןכלעוו טימ םעדָאפ רעד -- ןָאט-ןיּפש רעד זיא סָאד

 ייוצ ןגעוו ,על'השעמ-שיגארט ַא זיאס .טבעוועגכרוד זיא עקסערַאמוה

 רעליטש ַא .ייז טימ טריסַאּפ סע סָאװ ןוא ,ןעמערָא ןַא ןוא ןכייר ַא ,רעדירב
 םוצ ןוא ךעלכַאז ,ץרוק ,ןגיוצעגסיוא טשינ ,ךיוה טדער רע רעבָא ,ןָאט
 ,טקנוּפ

 ףרַאד שטנעמ ַא, :טסייה סָאװ ,דיל שימזירָאּפַא-שיריטַאס ַא זיא טָא ןוא
 | ;"סיפ ןבָאה

 סיפ ענייז ןבָאה ףרַאד שטנעמ ַא,

 ,ןייטש לָאז רע עכלעוו ףיוא

 םילגר ייווצ ןבָאה ףרַאד רע

 .ןייג לָאז רע עכלעוו טימ

 סיפ ענייז קיטיונ ףרַאד רע

 ,ךיג ןפיול וצ לָאמַא

 סיוועג ייז רע ףרַאד ןבָאה ןוא

 ,ךיש ןגָארט ןענעק וצ

 ,סיפ ענייז ןבָאה ףרַאד שטנעמ ַא,

 ,ץנַאג טשינ רע זיא ייז ןָא

 ,ןגעוו עטוג ףיוא ןייג וצ

 ,ץנַאט ַא ןָאט וצ לָאמַא ןוא

 ,קיטיונ ביוא ,לָאמַא ןעק רע

 ,ןייגַאב טנעה ןָא ךיז

 סיפ ענייז ןבָאה זומ רע רָאנ

 ,ןײלַא ךיז ןגָארט וצ

 ּפָאק ַא ךיוא ןבָאה ףרַאד שטנעמ ַא;

 ,ןייטשרַאפ ץלַא לָאז רע

 טפָא וליפא ןעק רע רָאנ

 .ןײגַאב ּפָאק ַא ןָא ךיז

 סַײועג ןוא רעכיז זיא סע

 בָאה ךיא ןעזעג טפָא

 סיפ יד ףיוא ןפיול ןשטנעמ ַא

 ."ּפָאק ַא ןָא טושּפ רָאנ



 287 גנַאלק ןוא טרָאוװ

 :ןעלטיּפַאק ייווצ יד ןענייז ךוב ס'רוקרעמ ןופ לייט עטסנעש יד רָאנ

 ,"דואווילָאה זיב ָאקנע דָארָאה ןופ, ןוא ,"רוקרעמ ַָאטשנַאס ןוא טָאכיק ןמלז;

 ןמלז טימ ןעמַאזוצ רֶע יו רוקרעמ טלייצרעד לטיּפַאק ןטשרע םעניא

 ןטנענַאבַא ןעלמַאז וצ עקירעמַא רעביא ןרָאפעגמורַא ןענייז ןגייווצרעבליז

 קסעטָארג םעד טליפ ןוא טעז ריא ."רעטַאעט ןשידיא ןופ ןָאקיסקעל, ןרַאפ

 ,ןדָאיּפע ,ןטנעמָאמ -- לטיּפַאק ןקיזָאד םענופ הרוש רעדעי ןיא

 ,ןשינעגעגַאב ,ןעגנופערטנָא ,ןשינעגָאלשנָא ,ןעגנולדנַאו ,ןשינעיירדרַאפ

 ,ןןריט ענעסָאלשרַאפ ףיוא ,טנעוו ?"עמוטש:ביוט, ףיוא ןשינעּפַאלקנָא

 רעטכעלעג ַא ןָא ךייא טּפַאכ סע זַא ,ןלָאמעגּפָא קידלגיּפש-םורק-שירעטסיימ

 ןיא ךוב ןשידיא םענופ לרוג רעד ךָאד זיא סָאד .ןעמַאזוצ ןייוועג ַא טימ

 רעשידיא רעכלעוו .רעמ ךָאנ טציא ןוא -- ןעוועג לָאמעלַא עקירעמַא

 סע טָאה רעכיב ענייז ןפיוקרַאפ םורַא טרָאפ סָאװ ,עקירעמַא ןיא רעביירש

 סע זיא סָאד טָא רעבָא ,ןרַאנ ןײלַא ךיז טוואורּפ ןעמ ?טכַאמעגכרוד טשינ

 ..ךָאד

 ןביולרעד ךיז לעוװ ךיא רעבָא ,ץַאלּפ ךס ןייק ןעמענרַאפ טשינ ליוו ךיא

 םענופ טערטרָאּפ םענעלָאמעג-ףרַאש-קיברַאפ םענופ סעּפע שטָאכ ןריטיצ וצ

 םיא ןגעוו סָאװ ,ךַאנַארג רעדנַאסקעלַא רָאיטקַא ןשידיא ןטמירַאב-טלעוו

 ָאקנע דָארָאה ןופ , לטיּפַאק ןטייווצ ןטנַאמרעד-ןיוש םעניא טלייצרעד טרעוו

 :"דואווילָאה זיב

 טימ ןבעל סָאד ןעעז סָאװ ,רעליּפשיוש יד ןופ ןעוועג טשינ זיא רַאנַארג;

 "טסנוק-םשל-טסנוק, זיולב ןופ ןטלַאהעג טשינ טָאה רע ...ןגיוא עטכַאמרַאפ

 סָאװ ןפמַאק ןופ ,תוגאד ןופ םינינע ןעגנַאגעגנָא ןענייז םיא ,ײרעטַאעט

 ןוא ןריזילַאנַא ,זעגנערבסױורַא טפרַאדעג ,עירָאעט ןייז טיול ,טָאה רעטַאעט

 עשירעלטסניק ,ןוקית ַא ןבעג ןפוא ןטסנרע ןפיוא ךיוא ןוא ,ןעלדנַאהַאב

 רעשינַאקלואוו ןייז ,ּפָארט ןשיטסיטרַא םעד ןלעטש ןוא ןעלגיּפשּפָא ,ן'תמא

 טָאה רע, ,"...שיטַאמגעלפ ןרעוו וצ טזָאלרעד טשינ םיא טָאה רעטקַארַאכ

 ַא ןוא גנוביוהרעד טכוזעג טָאה ןוא ךיז רעביא טעברַאעג דימת ןוא רדסכ

 "טלעוו רערעיירפ ןוא רערעסעב ַא וצ ןריפ לָאז סָאװ געוו

 ךיא, :רבחמ רעד טביירש ,לטיּפַאק ןקיזָאד םענופ ביוהנָא םעניא

 רעקידנעמוק רעד סָאו ןטקַאפ ןוא םיטרפ עכעלטע זיולב ןכייצרַאפ

 ןצנַאג ןרַאפ ,ערטילָאּפ ַא ןופ ןברַאפ יו ,ןצונ ךעלגעמ טעוװ רעפַארגָאיב

 ."ךַאנַארג רעדנַאסקעלַא ןופ טערטרַָאּפ
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 רעבָא ןעמ טנעייל .ץ'רוקרעמ דצמ ןדײשַאב רעייז יאדווַא זיא סָאד

 ,טנעמונָאמ ןטצירקעגסיוא ןַא ךיז רַאפ ןעמ טעז ,לטיּפַאק ןרָאג םעד רעביא

 ,רעלטסניק ןשידיא ןטמירַאב ןוא ןסיורג ַא טלעטשעג טָאה רבחמ רעד סָאװ

 :ץעטכישעג יד ןופ ןײגּפָארַא טשינ לָאמנייק טעוו סע טלַאטשעג סעמעוו

 טלעוו רעד ןיא רעטַאט םענופ ייס ןוא רעטַאעט ןשידיא ןופ ייס ,רעטעלב

 ,ללכב

 סָאװ ,ךעלעכַאז ןוא ןכַאז ךיוא ךוב ס'רוקרעמ ןיא ךיז ןעניפעג סיוועג

 ,ןעלטיּפַאק עטנַאמרעד ייווצ יד טימ סָאמ רעקיבלעז רעד ןיא טשינ ןענייז

 .רעטַאעט-טסנוק ןשידיא ןוא ץרַאװש סירָאמ ןגעוו ןעלטיּפַאק יד רעדָא

 עלָאג ןופ זיא גנידצלַא טשינ -- ךוב ןדעי ןופ לרוג רעד זיא ױזַא רעבָא

 ,,.דייז

 ןוא "ןזָאירוקרעמ, :רעכיב ענעטָארעג ייווצ עקידרעירפ ס'רוקרעמ וצ

 ,ךוב קידלדורּפש טירד ַא ךָאנ ןעמוקעגוצ טציא זיא ,"םלעכ זיא טלעוו יד;

 ,קיד'האנה ןוא קַאמשעג ךיז טנעייל סע

 .י .נ,1968 ,.צעד ,"רוטלוק עשידיא,

2 

 רעבָארג על'היח

 ןוא -- טרָא ןַא ףיוא ןייטש ןעמ טביילב לָאמַא ןוא ,טייוו ןעמ טייגרעד

 ,..גנַאג רעד זיא ױזַא ,רעסטייוי ןַאּפש ַא טשינ

 ,טלעוו ַא ןיא ,ןײלַא טלעוו רעד זיא ןענַאּפש וצ גנירג טשינ זיא יאדווַא

 ףיוא ןייג וצ ביל טָאה ,םָארטש ןטימ טייג טייהרעמ עטסערג יד ואוו

 טָאה ,ןגעוו עיינ ןייק טשינ טכוז ןוא טשינ ליוו ,ןגעוו ענעטַארטעגסיױא

 עקיטייז רַאפ וליפא רָאנ ,ןכַאילש עיינ רַאפ זיולב טשינ ארומ קיטלַאװג

 לייוו ,טנַאסערעטניא .טנַאסערעטניא טרָאפ זיא'ס -- רעבָא ,סעקשזעטס

 טימ לופ ןענייז ,סעקשזעטס עקיטייז לעיצעּפס ןוא ,ןגעוו עיינ שטָאכ

 -- ןרַאפעג יד רעבירַא ןעמ טנַאּפש גונעג קרַאטש זיא ןעמ זַא רעבָא ,ןרַאפעג

 .רעטייוו טייג ןעמ ןוא

 ןענַאּפש ,ןײלַא ןייג !"קָאװשט , רעד טגיל ָאד טָא ?ןיהואוו -- רעטייוו

 לָאמַא .ךיא ןיב סָאד טָא .ןײלַא טייג ןעמ זַא טוג זיא טסנוק רעד ןי א
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 זיא ,סעקשזעטס עלָאמש עקיטייז ףיוא רעדָא ,ןכַאילש עטיירב ףיוא יצ ,ןיײלַא

 גוט ,ליצ ַא ןָא !ליצ ַא ןבָאה ףרַאד'מ -- רעבָא ,טנַאסערעטניא רעייז עקַאט

 ,געוו םוש ןייק טניימ ליצ ַא ןָא .ןענַאּפש סָאד טשינ גיוט ,ןייג סָאד טשינ

 ,טשינרָאג ,רעטסנעש רעד ןייז רֶע געמ ,טקַארט ,ךַאילש

 םוש ןייק ףיוא ןזָאלסױרַא טשינ ךיז רעלטסניק ַא רָאט ,סַאּפמָאק ַא ןָא

 ןלעה ןטימ ןיא וליפא רָאנ ,טכַאנייב רעטצניפ רעד ןיא זיולב טשינ -- געוו

 םייב ליצ רעד .ןלַארטש ןסַאילימ-ילימ ןיא ךיז טייגעצ ןוז יד ןעוו ,גָאט

 ןעק טנַאלַאט טימ .טנַאלַאט ןייז יו ,רערָאלק ןייז רשפא ךָאנ ףרַאד רעלטסניק

 ןיהואוו ןעמ טסייוו ,ליצ ַא טָאה ןעמ זַא רעבָא ,ןעשזדנַאלברַאפ לָאמַא ןעמ

 ...ןכַאמ וצ טירט עכלעוו ,ןָאט-עוװערעק ַא ךיז ןיהואוו ,טייג ןעמ

 ריא ןופ דנַאב ןטייוצ ס'רעבָארג על'היח ךרוד טנעייל ריא זַא

 רעד וצ ריא טמוק ,"ןיײלַא געוו ןיימ , ןעמָאנ םעד טגָארט טָאװ ,עיפַארגָאיב

 טלײטעגּפָא ךיז טָאה יז סָאװ ךַאז עכיילג ַא ןָאטעג טָאה יז זַא ,גנוגייצרעביא

 יז ןעוו .טלייטעגסיוא ןרָאװעג יז זיא ױזַא רָאנ לייוו ,"המיבה, רעד ןופ

 ץל'היח ןייק ןרָאװעג טשינ לָאמנייק יז טלָאװ ,"המיבה, רעד טימ טביילב

 ןוא ןעזסױרַא רָאנ ךיז ןענעק סָאװ ,רעלטסניק עסיוועג ןַארַאפ ! רעבָארג

 ,לעודיווידניא ןבױהסױרַא

 ,לבמַאסנַא םעד ןופ ןײגקעװַא סָאד ץרעבָארג על'היח רַאפ זיא יאדווַא

 טָאה סע ןוא קרָאי-וינ ןיא ןלָארטסַאג ףיוא ןענופעג ךיז טָאה "המיבה, יד ןעוו

 ,רעהַא ןגיוצעג טָאה רעד ,רעליּפשיוש יד ןשיווצ ןעטָאלָאק ןביוהעגנָא ךיז

 ןעמונעג ךיוא טָאה ,"םזירַאטס , ןופ תאלוח יד ;ןיהַא ןגיוצעג טָאה רעד ןוא

 ,ויטקעלָאק רעד ןוא ,רעליּפשיש-"המיבה, יד ןופ םענייא ןדעי ןעשטָאט

 טָאה ,ןרָאוװעג טיובעגפיוא שפנ:-תריסמ ןוא םזילַאעדיא ליפוזַא טימ זיא סָאװ

 ןכַאז עגנירג רָאג יד ןופ ןעוועג טשינ ,ןטלַאּפש ןוא ןכערב ןעמונעג ריז

 סע זיא ,הרדשה:-טוח ןלעודיווידניא ןַא טימ ןירעליּפשיוש ַא רַאפ רעבָא

 ךיז ןעמענ ןוא עּפורג רעד ןופ דײשּפָא ןעמענ וצ טייהנגעלעג עטוג ַא ןעוועג

 עכלעוו טימ רעבָא -- טלעצעג ןגייא ןַא ןלעטשפיוא ,לקניוו ןגייא ןַא ןעיוב

 | ? םילכ

 ןָא ןעמ טבייה ןענַאװ ןופ .קסע רעגנירג ןייק ןעוועג טשינ זיא סָאד ןוא

 ?ןעמעוו טימ ןוא -- ױזַא יוו ? סָאװ טימ ןוא --

 טָאה -- ןעמוקעג זיא רעפטנע רעד רעבָא ,טייצ ןעמונעג טָאה סע

 ןגייא ןייד ,לקניוו ןגייא ןייד רעוו !ןיילַא ךיז ןופ ןָא ביוה !ןעמוק טזומעג
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 ןייק טשינ בָאה ,ןײלַא געוו ןייד ייג .ףַאש ,יוב ןוא קעװַא ךיז לעטש ,טלעצעג

 ,טשינ ריד טלעפ ץנעגילעטניא ,וטסָאה טנַאלַאט ,וטסָאה רוטלוק .ארומ

 .טעברַא רעד וצ ךיז םענ ָאט ,ךיז וטסנעק ןָאט-עוװערעק ַא ,וטסָאה טנרעלעג

 ןוא -- ןעגנַאגעג זיא יז ןוא .ןייג ןרָאלרַאפ טשינ טסעװ וד :השקשינ

 ,רעבָארג הל'היח יו ,ללכב רעלטסניק ןוא ,רעליּפשיוש לייוו .ןעגנַאגרעד

 ,ןרָאלרַאפ טשינ ןרעוו

 ץעשיזיפ עריא עלַא ,טגָאמרַאפ טָאה יז סָאװ ץלַא ןעמונעגנעמַאזוצ טָאה יז

 ,גנורַאפרעד -ןרעל ,גנורַאפרעד-עניב ערָאג ריא ,תוחוכ עקיטסייג ןוא

 טלעטשעג ךיז טָאה ןוא ,טײקשילַאקיזומ ,רוטלוק ,טנַאלַאט ,ץנעגילעטניא

 ,סעצָארּפ רערעווש ַא -- טלעצעג ןגייא ריא ,לקניוו ןגייא ריא ןעיובפיוא

 רעקידנדירפַאב ןוא רעקיד'האנה-טסבלעז ַא ,רעטנַאסערעטניא ןַא רעבָא

 רעטעּפש ןוא ,סעקשזעטס עלָאמש ןזיוװַאב ךיז ןבָאה טשרעוצ .סעצָארּפ

 ץטייוו ,ןכַאילש עטיירב ןסקָאוװעגסױא סעקשזעטס עלָאמש יד ןופ ןענייז

 רעד ןיא טָאטש ןייא ןופ טריפעג ןירעלטסניק רעד ןבָאה סָאװ ,ןטקַארט

 -םורד ,עּפָארײא ץנַאג רעביא ךָאנרעד ןוא -- עקירעמַא רעביא רעטייווצ

 רעדיו ןוא ,לארשי ,עדַאנַאק ,עילַארטסױא ,עקירעמַא-םורד ,עקירפַא

 .עקירעמַא

 !?ןיײלַא געוו ןיימ,

 געוו ןיא ,לטרעוו-סקלָאפ שידיא ַא טגָאז ,ןייר המשנ יד זיא ןיײלַא ,ָאי

 ! רעבָארג על'היח ַא ןסקָאוװעגסיוא זיא'ס ןוא -- ןײלַא טסנוק רעד ןיא ,ןײלַא

 ךייא לעפעג ךיא יצ ,ָאי ךייא לעפעג ךיא יצ ,טשינ ךימ טמענ ,ָאי ךימ טמענ

 ,ךיא גָאמרַאפ סָאד .ךייא וצ ךיא םוק םעד טימ .ךיא ןיב סָאד טָא -- טשינ

 :סנגייא סיואכרוד לייוו ,ךס ַא רָאג רעבָארג על'היח טָאה טגָאמרַאפ ןוא

 ,לוק ןגייא ןַא ,עיצַאנָאט ענעגייא ,םזירעינַאמ םענעגייא ,ןוגינ םענעגייא ןַא

 ןופ ,עלעקנעצס ַא ןטפעהסיוא ,ןליּפשסיוא ןופ ןפוא םענעגייא ןַא ןוא

 ,שיאיירבעה רעדָא שידיא ןיא ,דיל ַא ןעגניזסיוא ןופ ,על'השעמ ַא ןבעווסיוא

 .ןוגינ ןשידיסח ַא ןעגניזסיוא ןופ טרּפ ןיא וליפא ןוא

 יז !גנַאזעג טָאה יז -- עמיטש ַא יו רעמ ךס ַא טָאה רעבָארג על'היח

 ןעק יז :טשינ סע טָאה עמיטש רעסיורג ַא טימ רעגניז ַא סָאװ ,סעּפע טָאה

 קיצניוװ רעייז סָאװ ,ןָאט ַא טימ ןוגינ ַא ץהקיבד'סיוא ,דיל ַא ןעגניזסיוא

 ,סע ןגָאמרַאפ רעגניז

 ןייג וצ ףיוא ןרָאװעג ןריובעג יו הליחתכל זיא רעבָארג על'היח ,ץרוק
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 רָאנ ,ןעיירד ןיא טשינ ,ןעייווצ ןיא טשינ .טסנוק רעד ןיא -- ןײלַא געוו ריא

 ךיז טָאה סָאװ ,טנַאלַאט ןץ'תמא ריא ןזיוװַאב יז טָאה ָאד -- ןײלַא סיואכרוד

 ,סעיצַאטסעפינַאמ עשירעלטסניק ,ןרָאזוא ענעדישרַאפ ןיא טרירטסנַאמעד

 .ןטײקשירעפסָאמטַא ןוא ןרילַָאק ,ןסנַאוינ יילרעלכ ןופ טײלגַאב

 ַא ןופ רעדָא ןבעל ַא ןופ "לכה:ךס , ןייק טשינ זיא "ןיילַא געוו ןיימ,

 ,סרעקלַא ךס ַא טימ בוטש ַא ןיא ןײרַא ךייא טריפ סָאװ ,ריט ַא רָאנ ,ערעירַאק

 טעז ריא .ןעניּפשסיױא ןָא ךיז טביוה ערעירַאק ַא טימ ןעמַאזוצ ןבעל ַא ואוו

 ערעירַאק ַא ןוא ןבעל ַא ןופ גנַאגפיוא םעד ןוא רָאיַאק םעד ,ץָארּפש םעד

 טכיירגרעד ןוא קָאטסילַאיב ןיא ןבעוו ןוא ןטײרּפשסיױא ןָא ךיז טביוה סָאװ

 ץלַא רעביא ,טלעוו רעד ןופ ןעלקניוו עטסטייוו:טייוו יד וצ זיב ךָאנרעד

 ,ןטנעניטנָאק ףניפ

 טָא סיוא ךיז ןטפעה ,ךיז ןטכעלפ תומולח:-עניב ןוא תומולח עשלדיימ

 טנַאהרעביױא יד טמענ טָא ;ןטקילפנַאק עפרַאש ןיא טָא ןוא ,עינַאמרַאה ןיא

 ;רעטַאעט ןיא טייקטבילרַאפ ערָאג יד טָא ןוא ,לדיימ עטבילרַאפ עגנוי סָאד

 יד ןיוש טָא ןוא ,יורפ עפייר יד ריא ןיא רעטעּפש ןיוש טכַאוװרעד טָא

 עלַא טימ עניב רעד וצ טסנק'רַאפ זיא סָאװ ,ןירעליּפשיוש עקיניזטסואווַאב

 רדח םענעסַָאלשרַאפ-ליטש ,ןטרעדנוזעגּפָא םעד וצ יז טיצ טָא ;םישוח עריא

 רָאּפ טנזיוט ואוו ,עניב רענעפָא רעד וצ יז טיצ טָא ןוא ,ןגיוא ריפ רעטנוא

 ,רעק ןדעי ריא ,עריא גנוגעוװַאב עדעי ןטסעמ ןוא ןגעוו ,ריא ףיוא ןקוק ןגיוא

 ןעמ סָאװ ,ןשטנעמ ןוא ןעגנוריסַאּפ ,ןכַאז ןופ ּפָאקסָאדײלַאק ַא ;ענימ עדעי

 .ןָאזרעּפ ןייא םורַא ןטלעז טניפעג

 ריא טניפעג ךוב ןרָאג ןיא סָאװ ,זיא ייברעד עטסקידריווקרעמ סָאד ןוא

 רעד ןופ ןגעלָאק ענעזעוועג עריא ןגעוו ייס ,תוליכר ןופ ץמש ןייק טשינ

 ,ןייז ןעק סע .ללכב ןשטנעמ ןוא רעליּפשיוש-ןגעלָאק ןגעוו ייס ןוא "המיבה

 ַא ,ןלָאװקעגנָא, קרַאטש ןטלָאװ ,םכותב רשפא ךיא ןוא ,ערעדנַא זַא

 ןבירעגניײרַא טָאה יז זַא ,טלייצרעד טלָאװ רעבָארג על'היח ןעוו ,רעגייטש

 רעד ןופ "גיהנמ ,, ןשידיא ןקסנַאיבָארג םענעי ןוא םעד ןײרַא עדרָאמ רעד ןיא

 ןעמוקע גסיוא זיא ריא ןעמעוו טימ ,עיצַאזינַאגרָא רעשידיא רעטייווצ ַא רעדָא

 סָאד .ןרָאלרַאפ ךס ַא ןופרעד טלָאװ ךוב סָאד רעבָא ,טקַאטנַאק ןיא ןעמוק וצ

 ָאד ,טכייל ,ןָאט ןטמיוצעג ,ןקיאור ַא ןיא ןרָאװעג ןבירשעג זיא ךוב עצנַאג

 ןקירעיורט ַא טימ ךיוא לָאמַא ןוא ,רָאמוה עלעקנירּפש ַא טימ טרָאד ןוא

 ןיא -- טרָאד לטקיסיירד-ןוא:ייווצ ַא ןוא ,ָאד עטָאנ ַא ןופ לטנצכעז ַא ,סנַאוינ
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 ,ןגױנּפָא עקיטייז ,ןעגנוקרעמַאב עקירעביא ןָא ,רעטרעוו עטלייצעג

 טימ טקעמש סָאװ ,ךוב ַא .ךעלשטנעמ ןוא ךעלכַאז ,רָאלק ,ןעגנושטיײטניירַא

 .ןרעינַאמ עלעדייא ןוא גנואיצרעד רענייפ ,טייקטריניפַאר ,רוטלוק

 ןדָאזיּפע ןוא ןטענעמָאמ ןגעוו ךיוא רעבָארג על'היח טלייצרעד סיוועג

 ַא ףיוא רָאנ גנַאהרָאפ םעד ףיוא טביוה יז רעבָא ,ןבעל טַאוירּפ ריא ןופ

 רעליטש ַא טימ סע יז טוט ,סעביל עריא ןופ טלייצרעד יז ןעוו .טפלעה

 יז ואוו ,לָאמ ענייא סָאד .רעמ טשינ ןוא -- קנואוו ַא טימ ,שינערעהוצנָא

 ,רעגנעל רעמ סָאװטע ךיוא ןוא רענעפָא רעמ סָאװטע טלייצרעד ןוא טדער

 ןוא ןשידיא ןטסואווַאב ןטימ ןבעלנעמַאזוצ ןוא ןבָאה-הנותח ריא ןגעוו זיא

 טנָאמרעד יז ןעמעוו ,ןַאמסָארג רימידַאלוװ ,טסיצילבוּפ ןוא רעביירש ןשיסור

 .ןעמָאנ םייב

 ןקידקיטייוו ריא רַאפ ןקיזָאד םעד טימ ךיז טנעקַאב ריא יו םעדכָאנ

 טָאה סע זַא ,ןייז טנעקעג טשינ שרעדנַא טָאה סע זַא ,ןייא ריא טעז ,דָאזיּפע

 םייב רעבָא .גנַאגרעדנַאנופ ַא וצ ןריפ טזומעג ןשטנעמ ייווצ יד ןשיווצ

 ,הזגור ןייק סױרַא טשינ רעבָארג על'היח טזייוו ,דָאזיּפע םעד טָא ןלייצרעד

 טָאה יז ןעמעוו טימ ןשטנעמ םוצ האנש ןייק ,טייקזייב ןייק טשינ טליפ ריא

 ...ןרָאי יד ןבעלסיוא ןעמַאזוצ ןיוש ןלעוװ ייז זַא טניימעג ןוא -- טבעלעג

 ס'רעבָארג על'היח ןיא הזגור ןייק טשינ ךיוא ךיז טליפ ױזַא טקנוּפ

 ןשידיא םעד ןופ ריא וצ גנואיצַאב רעקיד'תועשר רעד ןגעוו ,ןלייצרעד

 ןרָאפעגמורַא טייצ לקיטש ַא זיא יז ןעמעוו טימ ,יקסרַאלעב רָאדיס רעגניז

 ףיא עקירעמַא רעביא דנַאברַאפ רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ ןשידיא ן'רַאפ

 רעבָא ,טנוזעג ךס ַא טסָאקעג ריא טָאה סָאװ ,תועשר ַא ;:יענרוט-טרעצנָאק ַא

 ,סָארדרַאפ ןליטש ַא טימ ,קידנעייגייברַאפ יו סע טוט יז

 ןורכז ַא סױרַא טזייוו רעבָארג על'היח סָאװ ,רָאג זיב ךיוא טלעפעג רימ

 ריא ןטייצ ענעדישרַאפ ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ענעי ןעקנעדעג וצ ףיוא

 ןעמענ יד ןָא טיג יז .דסח סיורג טימ ריא וצ ןגױצַאב ךיז ןוא ןפלָאהעגסױרַא

 ןופ ,ןשטנעמ-סקלָאפ ע'טושּפ יד ןופ ייס ןוא ןשטנעמ עטסואווַאב יד ןופ ייס

 רעה טשינ טעוװ ןוא -- טרעהעג טשינ לָאמנייק טָאה טלעוו יד עכלעוו

 וצ ןסיוא טשינ ןיב ךיא :גנוקרעמַאב עקיטייז ַא ןכַאמ ָאד ךיא ליוו ףוסל

 ,גנַאג ןרָאג םעד ןגעוו רָאנ ,ןײלַא ךוב ס'רעבָארג על'היח ןגעוו זיולב ןביירש

 ,שטנעמ רעד ןוא ןירעלטסניק יד -- רעבָארג על'היח טסייה סָאװ

 .י .נ ,1968 .צעד ,"רוטלוק עשידיא,
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 ןּבעל םוצ גנַאזעג ַא

 :ץרַאה יירד קידנעייגכרוד -- שטיב ימַאימ ןיא ,ייַאניַאס טנוַאמ,

 ןיימ ,עכעלרעפעג רעייז ייווצ -- ,רערעדנַא רעד ךַאנ ענייא ,סעקַאטַא

 ןביירש טצעזעגקעווַא ךיז ךיא בָאה -- רָאה ַא ףיוא שממ ןעגנַאהעג זיא ןבעל

 רעד טימ ןּפַאלק וצ ףיוא לייוו ,טנַאה רעד טימ ייז ביירש ךיא .תורוש ָא-יד

 .ךַאװש וצ ךָאנ ךיא ןיב עקנישַאמ

 ,רעטכַאװשעגּפָא ןַא ,ןעמוקעג םײהַא קירוצ גנַאל טשינ טשרע ןיב ךיא

 -צניפ ךס ַא קידנבעלכרוד ,רעטקיטייוװעגסיוא קרַאטש ַא ,רעט'רעציעגּפָא ןַא

 "הרוחש-הרמ טכענ יד ןוא ,ענעגיוצעגסיוא עגנַאל געט יד :ץ'העש ערעט

 ןעק רוטַארעּפמעט עכיוה ַא רָאנ סָאװ ,סעיצַאניצולַאה עטסיוו טימ לופ ,עקיד

 ןטימ ָאידוטס ןיימ ןיא טריפעגניירַא ךימ טָאה ַאנינ ןעוו ןוא ,ןטכַארטסיױא

 םעד ןעזרעד בָאה ךיא ןוא עילעטס רעד זיב דרע רעד ןופ רעטצנעפ ןסיורג

 ןופ ןרערט ןעניר ןעמונעג ןבָאה ,ןעגנַאלרעד וצ טנַאה רעד טימ ,םי ןעיולב

 לָאז -- ןעגניז ןעמענ וצ יו טליפעג ךיא בָאה קיטייצכיײלג ןוא ,ןגיוא עניימ

 !ןבעל םוצ גנַאזעג ַא -- לוק ןכַאוװש ַא טימ ןייז וליפַא

 טצירּפשעג קיד'עפש טָאה ןוז יד .גָאט-ילוי רעטילגעצ ַא ןעוועג זיא'ס

 ןגעלעג ערעיזַא עפיט ַא יוו זיא םי רעד ןוא ,ןלַארטש עטילגעגנָא טימ

 ,רעטיירב ןייק יוו טשינרָאג ,רעכעלטימעג ַא ,רעקיאור ַא טעבעגסיוא

 :ןגָאז טרעהעג םיא בָאה ךיא זַא ןריואוושעג טלָאװ ךיא .םי רעפיט ,רעסיורג

 טניירפ ןיימ :טנייה ָאד טשינ שרעדנַא ץעגרע ךימ ךוז םי ַא ןעז טסליוו,

 זיא ,רימ ףיוא ןקוק סיוא-גָאט ןייא-גָאט דימ טשינ טרעוו סָאװ ,ינדרי יכדרמ

 םיא ליוו ךיא ןוא ,ןלָאטיּפש ייווצ ןופ ,לָאטיּפש ןופ ןעמוקעגקירוצ טשרָאקַא

 ןוא ןכַאמ רעגנירג טימעג ןייז לָאז סָאװ ,טייקיאור ַא טימ ןעמענפיוא

 ,"ןליפעג עטסטרַאצ יד םיא ייב ןפורסױורַא

 זיא תויח ןיימ ! טקנעבעג ריד ךָאנ קרַאטש בָאה ךיא !םי רעביל ןיימ ,ָאי

 ענייד ךָאנ :ןבושט עקידנעילַאװכ ענרעבליז ענייד ךָאנ ןעגנַאגעגסיוא

 עשינָאפמיס עלַארטסעקרַא עכעלרעדנואוו ענייד ךָאנ ;ןשטיינק ענעדייז

 -ווע'נח ןוא טייקיד'תודוס ,םענרַאפ ןטיירב ןפיט ןרָאג ןייד ךַאנ :ןעגנַאלק

 סָאװ ןדייל ערעווש יד ןלייצרעד וצ ריד םעטָא סיוא רימ טלעפ סע .טייקידי

 ןוא "רָאש טוָאס , -- ןלָאטיּפש ייווצ ןיא טייצ ןכָאװ ןעצ ןקנע רקּפָא ךָא 1
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 רעד רימ טלעפ סע ;קיּפמולש וצ זיא ןעּפ ןיימ .ןעגנַאגעגכרוד ןיב ךיא

 לעװ .טנַאה רעד ייב "ןָאטרעמַאק , ןיימ טשינ בָאה ךיא ןוא "ןָאט , רעקיטכיר

 ךיא זַא ןגָאז רָאנ ריד ןעק ךיא .טייצ רערעטנוזעג ַא ףיוא ןזָאלרעביא סע ךיא

 ,רוביג טשינ רעד ,ךיא .ןגָארטעגרעבירַא סע בָאה ךיא ױזַא יו טשינ סייוו

 ,.,"תומה-ךאלמ, םעד ןעמוקייב ןזיוװַאב בָאה ,יַארעג , ןייק טשינ

 ,לָאטיּפש "רָאש טוַאס , ןיא "רעק וויסנעטניא, ןיא געט ףלעווצ קידנגיל

 רעכיוה קרַאטש ַא טימ ,לָאטיּפש "יַאניַאס טנוַאמ , ןיא געט ףניפ ךָאנרעד

 -- ןיב ךיא טלעוו ַא רַאפ סָאוװ ףיוא טסואוועג טשינ ךיא בָאה ,רוטַארעּפמעט

 ןדנובעגוצ ןטלַאהעג ךימ טָאה'מ .למיה ןפיוא יצ דרע רעד ףיוא ןיב ךיא יצ

 :סױרַא טשינ לָאז ךיא טעב םוצ ("טעקעשזד:-טיערטס,) טעסרָאק ַא ןיא

 זיא ךיוה ױזַא -- ריט ַא ךרוד ןפיולטנַא רעדָא רעטצנעפ ַא ךרוד ןעגנירּפש

 ,סָאװ זיא סָאװ ןוא רעוו זיא רעוו טסואוועג טשינ בָאה ךיא ."ץיה,, יד ןעוועג

 ;ילריוש ןפורעג ךיא בָאה ץַאנינ .םענעי רעדָא םעד טפור'מ ױזַא יוװ ןוא

 ןופ ןרָאפוצ ןעמוקעג זיא סָאװ ,לטע רעטסעווש ןיימ ;יטור -- ןעל'הנח

 בָאה ךיא ;ַארַאלק -- ילרעוועב עצינעמילּפ ןיימ :עיווליס -- ,עיפלעדַאליפ

 יד ןוא רוטַארעּפמעט עכיוה יד .ןענַאמרעד טנעקעג טשינ ךַאז ןייק ךיז

 ,ּפָאק םעד טעדַאשטרַאפ רימ ןבָאה ןעניצידעמ ײלרעלַא

 יד ,טניירפ עטנעָאנ עניימ ךימ ןכוזַאב ןעמוקעג ןטכענ ןענייז טָא

 םושב ךיז בָאה ךיא ןוא ,רעּפנײוו ַאטיז ןוא -- קרַאמ ןוא ַארָאד -- סלעזיימ

 סָאװ ןעמָאנ ןקיצנייא םעד ?ןעמַָאנ סיַאטיז ןענַאמרעד טנעקעג טשינ ןפוא

 -גנַאל ןיימ ןעוועג זיא ןלָאטיּפש יד ןיא קידנגיל טשימרַאפ טשינ בָאה ךיא

 "סריונ, עטרעפ ַא ןעוועג זיא עכלעוו ,ןץַאנינ טימ רע .ּפיליפ טניירפ רעקירָאי

 ,טכַאנייב ןוא גָאטײב ,ירפרעדניא ףיוא ,סעסריונ עטלָאצַאב יירד יד וצ

 עכעלגעט עניימ ןעוועג ןענייז ,גנוטכַא ןבעגעג רימ ףיוא ןבָאה עכלעוו

 טָא :ןעז ןוא ןגיוא עניימ ןענעפע ןוא ןּפַאכפיױא ךיז געלפ ךיא .רעכוזַאב

 ...ןרערט טימ ןסיגַאב ךיז ,ןענייוו ךיא געלפ .ּפיליפ טייטש טָא ,ַאנינ טייטש

 ןרעמיצ "רעק-וויסנעטניא , יד ןיא קידנגיל ךיא בָאה ןעמעוו טימ ןוא

 ,רעביירש טימ ,רעגניז טימ ?"סעטַאבעד , ןייק ,"םיחוכיוו, ןייק טריפעג טשינ

 ?ןרעוו קירעזייה זיב -- םינזח ,סרָאטיזָאּפמַאק ,ןרָאיטקַא ,רעקיזומ

 ןוא לָאה ןוַאט ןיא רעּפנייװ .ז ןופ גנורעייפ-ייליבוי ַא ייב ךיז ךיא עז טָא

 דיל יד ןעגניז ןיימ ןופ האנה טָאה ןוא יקסווָאלטישז םייח .רד טציז רימ ןגעק

 ףיוא עירעטעפַאק רעד ןיא לשיט ַא ייב ךיא ץיז טָא ."ושט ,גנַאשט ,גנישט;
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 בָאה ךיא יאמלַא ,תונעט רימ וצ טָאה קיווייל .ה ןוא ,יעוװדָארב טסיא

 ןיא ךיז ךיא ןיפעג טָא .ןצנַאלג:סעלעיעל טניירפ ןטנעַאנ ןייז "טרירעגנָא,

 ךיז רעה ןוא ןגרָאמירפ-קיטנוז ַא ןיא זיוה ערעּפָא ןטעהנַאמ ןופ לַאז ןסיורג

 ךָאנ סָאװ עלַאמ ןוא -- גרעבנירג םייח ןוא ןיגלָא .מ ןשיווצ עטַאבעד ַא וצ וצ

 עניימ ןפָאלעגכרוד ןענייז סע סעיצַאניצולַאה ןוא סעיזַאטנַאֿפ ַא רַאפ

 יד ןיא ןגעלעג ןיב ךיא ןעוו ,ץהעש ערעטצניפ ענעי ןיא ןקנַאדעג

 ...?ןרעמיצ "רעק-וויסנעטניא,

 ןוא ?ןעד סָאװ !טנוזעג ןרעוו ןיימ טימ טציא ךיז ךיא יירפ יאדווַא

 ןעגניז ,ריא טעז !ןביירש ןוא ןציז ןיוש ןעק ךיא סָאוװ האנה רימ טוט סיוועג

 ןפרַאד "םידיסח, עניימ ןלעוו םעד ףיוא -- טייצ לסיבַא ןעמענ ךָאנ טעװ

 ףיוא רעבָא ,טנוזעג עלעסיב ַא ןוא ןעּפ ַא ןעמ ףרַאד ןביירש ףיוא .ןטרַאװ

 ...געט ןוא םישדח ןרעיודעג טעוװו סָאד ןוא -- חוכ ןבָאה ןעמ ףרַאד ןעגניז

 טצנַאלג סָאװ ,םי םענעפָא ןטיירב םוצ סױרַא קוק ןוא ךיא ץיז טָא זיא

 ןטוג ןופ לדיילק ַא ןופ ןדלַאפ יד יוװ ,ןשטיינק ןסַאילימ ענייז טימ קידלגיּפש

 טעקסַאילב ןוז יד .גיוא סָאד טצייר סָאװ ,לדיימ רענייש רעגנוי ַא ףיוא ףָאטש

 ןוא יולב קרַאטש זיא למיה רעד ןעוו טכַאניב ןרעטש יד יווװ ,קילַארטש

 :רעסַאוו יד ףיוא ךיז ןעינימ ןלַארטש יד .לַאװק:-רעסַאו ַא יוו ,רעטיול

 יו ךיז ןגיוו ןוא ,ןטייווצ םוצ רענייא ךיז ןעילוט ןוא ךיז ןעלד'נח ,ןשטיינק

 | ,סעקלדיוה רעדָא ןלָאש-גָאװ ףיוא

 עגנוי ןוא ןעיורפ ןוא רענעמ :תולוק עקידיירפ ךיז ןגָארט שטיב םענופ

 ןכייו ןפיוא טצעזעגסיוא ךעלטימעג ןציז ןעמויטסָאק-דָאב ןיא רעדניק

 זיאס !ּפעק ןופ םי א -- ךיּפעט םענעדלָאג ַא ףיוא יוװ ,דמַאז םענעדלָאג

 ערעייז ןטלַאה טיילטפעשעג :טעברַא רעד וצ ןייג טשינ ףרַאד'מ :קיטנוז

 ור ןופ גָאט ַא -- יירפ ךיוא ןענייז עטלעטשעגנָא-סיפָא ;טכַאמרַאפ ןטפעשעג

 !ןגינעגרַאפ ןוא

 ;ךיז טזָאל סע ןמז-לכ ,בעל ?וועדעבעל ןרהא ןעגניז טגעלפ יוװ -- זיא

 זיא טלעוו יד !טסנעק וד ןמז-לכ ,האנה בָאה !טעּפש וצ ןרעוו ןעק ןגרָאמ

 !םולש רַאפ ןוא ור רַאפ ,טייקנייש רַאפ ןרָאװעג ןבעגעג ןשטנעמ םעד

 ,שטיב ןופ ןשטנעמ עסַאמ רעד טימ ןעמַאזוצ ךימ טזָאל -- רעבירעד ןוא

 !םייחל -- ןבעל םוצ גנַאזעג ןיימ ןעגניזסיוא

 .י 1 ,1977 ,7 טסוגיוא ,"טייהיירפ ןגרָאמ,
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 רּבדמ ןיא געט קיצרעפ

 ןבָאה רבדמ ןקידנענערב ,ןסייה םעד ןיא רָאי קיצרעפ עצנַאג ןקעטש

 טסייוו סָאד .ןלייצרעד טשינ םענייק ךיא ףרַאד ,טבעלעגרעביא

 קידנגיל ,געט קיצרעפ ןופ ךשמ ןיא רעבָא בָאה ךיא סָאװ .לגניא-רדח רעדעי

 ,סעקַאטַא-ץרַאה יירד טימ ,שטיב ימַאימ ןיא ןלָאטיּפש ייווצ ןופ רבדמ ןיא

 סָאד -- טבעלעגרעביא ,רעטייווצ רעד ךָאנ ענייא עכעלרעפעג רָאג ייווצ

 .ןביירש ָאד ךיא לע םעד ןגעוװ ןוא ,ןײלַא רָאנ ךיא סייוו

 סיורג טימ ךיא בָאה טשרָאקָא ?טריסַאּפ סע טָאה ױזַא יו :ךיז גערפ ךיא

 רימ ןבָאה רענעמ ןוא ןעיורפ ."םירדס , ייווצ יד טעװַארּפעגּפָא גלָאפרעד

 ךיז טָאה ,ןָאטסָאב ןופ ןַאמ ַא .טשוקעג וליפַא ןוא טנעה יד טקירדעג

 ןייז ןעוועג טלָאװ ךיא יו ,טשוקעג ךימ טָאה ןוא רימ וצ טּפַאכעגוצ

 ייווצ יד טכירעגּפָא בָאה ךיא ואוו ,לעטָאה ןופ סָאבעלַאב רעד .עטבילעג

 רעמ ךָאנ ןוא -- גלָאפרעד ןיימ טימ ןדירפוצ טסכעה ןעוועג זיא "םירדס,

 -פיוא ךיא ןיב ךָאנרעד דלַאב .עמַאננײא-עסַאק רעד ןופ גלָאפרעד ןטימ

 ימַאימ ןופ םוירָאטידיוא ןסיורג ַא ןיא גנורעייפ-יָאטעג , ַא ףיוא ןטָארטעג

 טָאה ןעגניז ןיימ ןוא ןשטנעמ טנזיוט רעבירַא ןעמוקעג ןענייז סע ,שטיב

 ַא סיוא קנירט ,םייהַא ךיא םוק טָא ןוא .קורדנייא קרַאטש ַא טכַאמעג

 טימ ףיוא ךיז ךיא ּפַאכ לָאמַא טימ .ןפָאלש ריז גייל ןוא ךלימ זָאלג עמערַאװ

 טדניצ יז ,ץַאנינ ףיוא קעוו ךיא ;ןטסַאק-טסורב ןיא שינעכעטש רעקרַאטש ַא

 סנּפָארט עטלַאק יד ,םינּפ סַאלב ןיימ קידנעעזרעד ןוא ּפמָאל םעד ןָא לענש

 ןוא ןעמוקעג זיא'מ ;"ףליה רעלענש , רעד וצ ףכית יז טרינַאפעלעט ,סייווש

 ַא ןיא ,לָאטיּפש "רָאש טוַאס, םעד וצ טריפעגקעווַא ךיג ךימ טָאה'מ

 בָאה ךיא זַא ,ירפרעדניא ןגרָאמ ףיוא טשרע .דנַאטשוצ ןזָאלטסואווַאב

 ,סעירענישַאמ ײלרעלַא טימ םירוטקָאד עיטרַאּפ עצנַאג ַא ךיז םורַא ןעזרעד

 ...עקַאטַא-ץרַאה ַא זיא סָאד זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןביוהעגנָא ךיא בָאה

 ךיא לייוו ,ןזיווַאב טשינ ךיא בָאה ןביילקרעדנַאנופ ךיז רעבָא גנַאל וצ

 טָאה סָאװ ,דנַאטשוצ ןזָאלטסואווַאב-קרַאטש ַא ןיא ןלַאפעגנײרַא רעדיוו ןיב

 ןָא ןעמוקעג זיא עקַאטַא-ץרַאה יד .ירפ רעד ןיא ןגרָאמ ףיוא זיב ןטלַאהעגנָא

 ,ץילב ַא ,רעייפ רעשילעה ַא יו ,גנילצולּפ ,גנונרָאװ רעקידרעירפ םוש א

 ,..יורטש ליונק ַא יו טגײלעגקעװַא ךימ ןוא ןעמוקעג .רענוד ַא רעדָא

 קידנביילב ,םירצמ ןופ סױרַא ןענייז ייז יוו םעדכָאנ ,ןדיא יד סָא 1 1
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 ךיא זַא ,ןענופעגסיוא ךיא בָאה טּפַאכעגפיוא רעטעּפש ךיז בָאה ךיא זַא

 טעסרָאק ַא ןיא ךימ טלַאה ןעמ זַא ןוא רעמיצ "רעק-וויסנעטניא , ַא ןיא גיל

 -ץּפמעט עכיוה יד .טעב םוצ סנעמיר טימ ןדנובעגוצ ("טעקַאשזד-טיערטס ,)

 ןייא ןיא ןטלַאהעג בָאה ךיא ןוא טעב םענופ ןגָארטעג ךימ טָאה רוטַאר

 עניימ תוחוכ לסיב עטצעל יד טימ "!ןענַאד ןופ סױרַא ךימ טזָאל , :ןעיירש

 ןענייז סנעמיר ענעדנובעגוצ יד רעבָא ,טעב םענופ ןסירעג ךיז ךיא בָאה

 ...רעייפ רַאפ ןוא ץיה רַאפ טדערעג בָאה ךיא .רימ ןופ רעקרַאטש ןעוועג

 רעד וצ עירענישַאמ ןייא ןופ טרעדנַאװעגמורַא ןבָאה ןגיוא עניימ

 ,טנעה יד ןיא ןטייקיסילפ טימ ךעלעקשיק ענעכָאטשעגנײרַא יד וצ ,רעטייווצ

 "רעק-וויסנעטניא , םעד ןיא געט ףלעוװצ טעשטומעגּפָא ןיז ךיא בָאה ױזַא ןוא

 ןיא געט ףניפ טימ ןסיברַאפ ךָאנרעד ןוא לָאטיּפש "רָאש טוַאס, ןיא רעמיצ

 ,?לָאטיּפש יַאניַאס טנוַאמ,

 ַא ליומ ןכרוד טזָאלעגנײרַא רימ ןעמ טָאה לָאטיּפש "יַאניאס טנוַאמ , ןיא

 טנעקעג טשינ טָאה ךוד ןייק זַא ,ױזַא ליומ סָאד טפעלקרַאפ ןוא רער

 לטרעפ רעדָא בלַאה ןייא ןייק ןדײרסױרַא טנעקעג טשינ בָאה ךיא .,ןייגכרוד

 ,ןרעדָא יד ךרוד ךימ ןעמ טָאה טזייּפשעג .טרָאװ

 ךיא זַא ,ןריּפש ןביוהעגנָא ןלָאטיּפש עדייב ןיא קידנעייז בָאה ךיא :ץרוק

 :סױרַא טשינ "תומה-ךאלמ, םענופ ךיז לעוװ ךיא זַא ןוא קנַארק קיד'תמא ןיב

 ףיוא ןעזעג ךיא בָאה סָאד :עזָאלסגנונעפָאה ַא ןעוועג זיא עגַאל ןיימ .ןעיירד

 ,טעב ןיימ ןופ ןטָארטעגּפָא טשינ טייצ עצנַאג יד .זיא עכלעוו ,םינּפ ס'ַאנינ

 -סיורא ןייא ןיא ןטלַאהעג יז ןבָאה סעסריונ יד ןוא םירוטקַאד יד שטָאכ

 רעטרעטַאמעגסיוא סיַאנינ ,קירוצ ןעמוקעג לָאמ עלַא זיא יז רעבָא ,ןביירט

 סע זַא ,טלייצרעד ןוא ט'רסמ'רַאפ ריא ןבָאה ןגיוא ענעשַאלעגסיוא ןוא םינּפ

 ,לָאמש רימ טימ טלַאה

 .רד ,לָאטיּפש 'יַאניַאס טנוַאמ,, ןופ טסילַאיצעּפס ץרַאה טּפיוה רעד

 -ץרַאה עטירד יד לע ךיא יצ טלפייווצ רע זַא ,טגָאזעג ן'ַאנינ טָאה ,טעמַאס

 ,ןגָארטרעבירַא עקַאטַא

 ןלַאפעגרעטנוא רימ זיא וצרעד ;רָאה ַא ףיוא ןעגנָאהעג זיא ץרַאה ןיימ

 ...סעיצַאניבמָאק עכעלרעפעג ייווצ -- ןעגנול יד ןיא (רעסַאוװ) "דיאולפ,

 טלעג ןטײרּפש יו רעמ רעבָא ,עשיטירק-טסכעה ַא ןעוועג זיא עגַאל ןיימ

 טושּפ ךיז טָאה ַאנינ .ןָאט טנַאקעג טשינ ןעמ טָאה ךימ ןעועטַאר וצ ףיוא

 טלעטשעגּפָא טשינ ךיז טָאה יז ,טיוט ןופ ךימ ןעוװעטַארוצּפָא ןעוועג בירקמ
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 :טונימ ןייא ןייק ףיוא טזָאלעגּפָא טשינ םיריוטקָאד יד טָאה יז .ךַאז ןייק רַאפ

 ךיז טָאה סע .רָאנ ןָאק'מ סָאװ גנידצלַא ןעוט ייז יצ ,ייז ייב קידנגערפסיוא ךיז

 רעטקָאד ןייא ןופ ןפָאלעג זיא ןוא גונעג טשינ ןעוט ייז זַא ,ןזיוועגסיוא ריא

 עסיורג ךָאנ ןעיצוצ ,"םוילוסנָאק, ַא ןפור ןעמ ףרַאד רשפא :ןרעדנַא םוצ

 ןזיוװעגסױרַא ריא ןבָאה םירוטקָאד יד .שטיב ימַאימ ןיא ןטסילַאיצעּפס ץרַאה

 ,טכַארטעג ךיז ייב ןבָאה ייז לייוו רַאפרעד רשפא :דלודעג ןקידריווקרעמ ַא

 ריא ןופ טרירעג ןעוועג ןענייז ייז יצ ,רענערָאלרַאפ ַא יוו-ייס ןיוש ןב ךיא זַא

 ...טשינ סייוו ךיא ?טפַאשיירטעג רעכעלנייוועגרעסיוא

 ןענייז ,לָאטיּפש "רָאש טוַאס , ןיא "רעק-וויסנעטניא ,, ןיא געט ףלעווצ יד

 ןבָאה סנקלָאוװ ערעטצניפ .טייקיד'הרוחש-הרמ רעכעלקערש טימ ןעוועג לופ

 ,געט ןעוועג ןענייז סע .ףוג ןיימ טעשזַאװעגּפָארַא ןוא טלגנירעגמורַא ךימ

 בָאה ךיא .סָאװ זיא סָאװ ןוא רעוו זיא רעוו טסואוועג טשינ בָאה ךיא סָאװ

 ןפורנָא ןיא ןטלַאהעג בָאה ךיא .עטסטנעָאנ עמַאס יד ןופ ןעמענ יד ןטיברַאפ

 סעיצַאניצולַאה יד .ןענייז ייז רעוו טסואוועג טשינ בָאה ךיא עכלעוו ,ןעמענ

 ...רעטייווצ רעד ןופ רעקיד'הנושמ ענייא -- םימשה-בל דע ןגנַאגעג ןענייז

 ןַא ,טעקנַאב ןכייר ןסיורג ַא ףיוא ךיז ךיא ןיפעג ,רעגייטש ַא ,טָא

 ,רעדיילק עטצוּפעגסיוא עכייר ןיא ןעיורפ ןוא רענעמ ,טליּפש רעטסעקרַא

 ןעגנָאהַאב ןוא ןטלָאקעד ענעטינשעגסיוא עסיורג טימ ,ןעיורפ יד לעיצעּפס

 ןעמ ,ךיז טשוק ןעמ ...טיישרַאפ ןצנַאט ,ןטנַאילירב ןוא לרעּפ ךעלרינש טימ

 לַאז ןסיורג םענופ טנעוו יד .םענייק רַאפ טשינ ךיז טמעש ןעמ ,ךיז טזלַאה

 ךעלרָאּפ ןוא ,ןריט יו ךיז יז ןענעפע טָא ;ןעלגיּפש עלָאג ןופ ןענייז

 ןעמ ,ךיוה טכַאל ןעמ ;עקשירטעּפ-רקפה זיא סע .ייז רעטניה ןדניווש רַאפ

 רעד ,תואקשמ ײלרעלַא ןצַאט ףיוא ןגָארט סנירענלעק ןוא רענלעק ,טפיטש

 ַא ייב ,ןָא-ןביוא .ןרעדנַא ןכָאנ קָאשילעק ןייא טסיג'מ ,טקנירט םלוע רעצנַאג

 טימ טלעטשעגנָא ,קיסעמ-טעפוב ,שיט רעגנַאל ַא טייטש ,טנַאװ:-לגיּפש

 ,ןטייקסיז ,ןטרָאט ,ןטכורפ ײלרעלַא ןוא ,ןשיפ ,ןשיילפ :םילכאמ ײלרעלַא

 זיא סָאװ ,טעב םוצ ןדנובעגוצ ,טעסרָאק ַא ןיא גיל רענייא ךיא רָאנ

 סָאד לָאז סָאװ .ןָאט טשינ ריר ןייק ךיז ןָאק ןוא סנעמיר טימ ןעמונעגמורַא

 ָאד ןעמ טכַאמ ןעמעוו ?סָאד זיא טעקנַאב סנעמעוו ?החמש  ַא רַאפ ןייז

 ואוו ! רעיילש ןייק ןיא הלכ ןייק טשינ עז ךיא ,ןתח ןייק טשינ עז ךיא ?הנותח

 ?טכַארבעג רעהַא ייז טָאה רעוו ?םינתוחמ ליפ ױזַא ןעמונעג ךיז ןבָאה

 םעד ףיוא רעהַא ךיא םוק יוװו ןוא ?ןדַאלעג טשינ ךימ ןעמ טָאה סָאװרַאפ
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 ַא ,ענייא זיולב .טשינ םענייק ָאד ןעק ךיא ? הנותח רעד ףיוא רעדָא ,טעקנַאב

 ןייא ןופ ךיז טפרַאװ ,ע'רוכיש ַא םורַא ךיז טיירד סָאװ ,יורפ עקירָאי-לטימ

 ןופ ,טלָאקעד רענעטינשעגסיוא ,רעפיט ריא .טנעה יד ןיא ןטייווצ םוצ ןַאמ

 יז .רעבירַא ןעמעלַא טגייטש ,ןטסורב עטעקַאנ יד סױרַא ךיז ןעעז סע ןענַאװ

 זיא רעוו ,קידנסױטשּפָא ןוא שינַאיבָארג ,ןזָאלעצ ןוא ךערפ ףיוא ךיז טריפ

 ? טשינ לָאמנייק רעדָא ?ןעזעג רעירפ ץעגרע יז בָאה ךיא זַא ,ךיז טכַאד ?יז

 עכלעזַא ןופ טשינ סייוו ךיא ! תונותח ןוא ןטעקנַאב עכלעזַא וצ טשינ םוק ךיא

 טשינ ייז ןענייז ןבעל ןיימ ןופ תוחול יד ףיוא !ןעיורפ ענעזַאלעצ ,עכערפ

 ...רע'מינּפ עטעשויעצ עכלעזַא ,טצירקעגסיוא

 יד ןענייז לָאמ סָאד .טעקנַאב ןסיורג ַא ףיוא רעדיוו ךיא ןיב טָא ןוא

 ןעמ טעז ,גיוא ןטימ קוק ַא טיג ןעמ ואוו ,ץרַאװש ןצנַאגניא לַאז םענופ טנעוו

 -מורַא ןענייז ייז וליפַא רעבָא .ןטכיול ןּפמָאל עשירטקעלע יד זיולב ,ץרַאוװש

 ַא ןיא יו קנעב ףיוא טצעזעגסיוא עלַא ןציז ָאד .ןפייר עצרַאוװש טימ טמיוזעג

 ךיוא רעבַא .רעטסעקרָא ןייק טשינ טליּפש ָאד ,טינ ןעמ טצנַאט ָאד .רעטַאעט

 טימ ןצַאט עלופ ןגָארט ןוא סנירענלעק ןוא רענלעק םורַא ןפיול ָאד

 ןיק טשינ ַא ףיוא ץיז ךיא ,ןטכורפ יײלרעלַא ןוא ןטרָאט ,תואקשמ

 םוצ קוק ןוא לעטָאפ ןטעבעגסיוא-לעיצעּפס ַא ףיוא רָאנ לקנעב ןכעלנייוועג

 לייוו עלַא .ןעײרעשַאנ ןוא גרַאװנסע ײלרעלַא יד טימ ,שיט םוצ ,זָא-ןביוא

 וצ טמוק קעװַא טייג יז זַא ןוא ,ליפ ךיא ױזַא יו ,ןגערפ ַאנינ וצ רימ וצ טמוק

 ךיז טזיײװַאב ךָאנרעד .ליפ ךיא יוו טגערפ יז ךיוא ,לטע רעטסעווש ןיימ רימ

 םינּפ ןקידרעיורט ןייז ןופ .טגייווש רע ,טשינ טדער רע ,ּפיליפ רבח ןיימ

 רימ טזייוו רֶע רעבָא ,ןענייוו ליוו ךיא ...לייטרוא-טיוט ןיימ ּפָארַא ךיא ןעייל

 ךָאנ טמוק קעװַא טייג רֶע ןעוו ...ןָאט טשינ סע לָאז ךיא רעגניפ ןטימ ןָא

 ייב יז טגערפ ,"? גניטמָאס טיהוו וי ּפלעה יַא ןעק ,גנילרַאד , :ַאנינ וצ לָאמַא

 !ןייז טשינ רעגנעל ָאד ןָאק ךיא ,םײהַא ךימ םענ, :ריא ייב ךיז ךיא טעב .רימ

 וצ טונימ ןופ קנַאצ ךיא ,ט'רעצ'רַאפ ָאד רעוו ךיא ! סיוא רימ טייג המשנ ןיימ

 ןיפע ג ךיא זַא ,ךיז טכַאד רימ ...תונמחר טימ רימ ףיוא טקוק יז ןוא *! טונימ

 ...קרָאי-וינ ןופ טייוו טשינ ,יזריושזד-וינ ןיא ,רעסַאװ ַא רעביא ץעגרע ךיז

 ,סעיצַאניצולַאה ,ןעגנואעז עטסוּפ ,סערַאמכ ערעטצניפ ,סעיזַאטנַאפ

 ןוא ןגיוטשעג טשינ ,רעטייווצ רעד ךָאנ ענייא ,ןעגנוזייווסיוא ,ןשינעטכַאד

 ...ןגיולפעג טשינ

 רעסיורג ַא ןגנַאגעג זיא'ס .רעסַאו טימ לופ טעב ַא ןיא ךיא גיל טָא
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 ענעכַארבעצ טימ רעטסנעפ ןסיורג ַא ןיא טייטש טעב ןיימ ןוא ;לובמ ַא ,ןגער

 -טרַאּפעד, ןסיורג ַא ןיא טצעזעגסיוא טָאה טניוו:םערוטש רעד סָאוװ ןביוש

 ;רעדיײלק-ןעיורפ .ןעגנַאהרָאפ ענעסירעצ ןעגנעה סע ןוא ,"רָאטס טנעמ

 זיא יז זַא ,סייוו ךיא ...על'הנח ךיז טזייװַאב לָאמַא טימ ןוא ,ןייוו ןוא גיל ךיא

 על'הנח ןוא ןענייוו וצ ףיוא טשינ רעה ךיא .יז ךיא עז טָא רעבָא ,ןברָאטשעג

 טנוזעג טסעוװ וד ,ארומ ןייק טשינ בָאה ,ל'קינייד ,טשינ ןייוו , :רימ טגָאז

 זיא יז יווװ גנילצולּפ ױזַא ךָאנרעד טדניוושרַאפ יז ןוא-- ..."ןרעוו

 ...ןעמוקעג

 ַא טימ ,רענעסָאגַאב ַא ןגיל ןבילבעג ךָאנרעד ןיב'כ ...יאדווַא ? םולח ַא

 ןופ געט יד ...ןעשזָארד וצ ןביוהעגנָא שזַא ךימ טָאה'ס .סייווש ןטלַאק

 טימ ןדלַאפ ףיוא ןדלַאפ ...ךעּפ ןופ יו ןגיוצעג ךיז ןבָאה ץ'העש ערעטצניפ

 יירטעג טייטש ַאנינ רעבָא ...ןשינעקנַאצ עקיד'תושלח ,ןליפעג עקיד'תושלח

 ןוא ,ךימ טקעוװ יז ...ןברַאטש טשינ ךימ טזָאל ןוא רימ רעביא טכַאװ ןוא

 ךיז טָאה סָאװ טיוט םענופ סױרַא ןרעיוא יד רַאפ שממ לָאמ עלַא ךימ טּפעלש

 רֶע טָאה ױזַא ,ןעמוקייב ,שרעדנַא טשינ ,ךימ ליוו ןוא רימ ףיוא טצעזעגנָא

 | ...ןעמוקעגייב םיא ךיא בָאה ףוסל -- ןסָאלשַאב

 .י 1 ,1977 ,30 .גיוא ,"טייהיירפ ןגרָאמ ,

 געט ענערָאלרַאפ

 ךיז ,ייז ןגעוו ןטכַארט זיא ןָאט טסנָאק וד סָאװ ץלַא .ןיוש ןוא ,קעװַא

 ...ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ ןענייז ייז יוו ןפוא םעד ןופ ןובשח ַא ןבעגּפָא

 ,ןלָאטיּפש ייווצ יד ןיא קידנגיל ,רַאפעג ןופ סױרַא ןיב ךיא יו םעדכָאנ

 ימַאימ ןיא "יַאניַאס טנוַאמ, ןוא ךָאנרעד ןוא *"רָאש טוָאס , ןיא רעירפ --

 טייצ םישדח יירד עגרַאק ןופ ןל-ָאמיק ַא ןקנַאדעג עניימ ןבָאה -- ,שטיב

 ןוא דנַאל םעד ןיא ,ןטנעמָאמ ,ןדָאזיּפע ענעדישרַאפ ןופ ןטכַארט ןעמונעג

 ןבעגעגּפָא ָאד ;טָאטש רענעי ןיא ןוא טָאטש רעד ןיא ;דנַאל םענעי ןיא

 ןיא "םירדס; יד טעװַארּפעג ָאד ;םיארונ:םימי טנווװַאדעג ןטרָאד ,ןטרעצנַָאק

 ןטרָאד ןוא ,עיצקעל ַא ןטלַאהעג ָאד ;לעטָאה םענעי ןיא ןוא ,לעטָאה םעד

 ןעגנודניברַאפ ;ןשטנעמ ענעדישרַאפ טימ םוטעמוא ןשינעגעגַאב ;ט'רמזיעג

 .קירוצ ןּפַאכ טשינ ייז טסנָאק ,טניוו רעד יוװ ןענייז געט ענע רָאלרַא 5
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 טײקטנעָאנ ןיימ ;ןרָאטקַאדער ןוא ןלַאנרושז עשירַארעטיל ,ןעגנוטייצ טימ

 ,םינזח ,רעביירש ,סרָאטיזַאּפמָאק ,רעקיזומ ,ןרָאיטקַא ,רעטַאעט ןשידיא ןטימ

 רעצנַאג ַא םי ַא -- דואווילָאה ןוא קרָאי-וינ ,יעװדָארב ןוא וינעווע דנָאקעס

 יד ,ייז ןעייטש ןטַאדלָאס קלָאּפ ַא יו .ןעגנורַאפרעד ןוא ןעגנובעלרעביא טימ

 ןיימ ןיא "ץַאלּפ , ַא ןפַאכרַאפ ןליוו ןוא ,טלעטשעגסיוא ,ןעגנובעלרעביא עלַא

 עטשרע יד ןייז ןליוו עלַא ;רענייב עניימ ןיא ,תונויער עניימ ןיא ,ןוימד

 טלייא :ןטרַאװ ייז ךיא זָאל ,ךַאװש וצ ןיב ךיא רעבָא .ןרעוװ וצ ןעמונעגפיוא

 ...ךעלעמַאּפ ,הגרדהב ןייג רימָאל ,טשינ ךיז

 -- עצרוק ןייק טשינ ךיוא ןענייז טכענ יד ןוא עגנַאל ןענייז געט יד

 ןיימ ,ןליּפ-ףָאלש יד טשינ ןפלעה סע ,ןטכַארט וצ ףיוא טייצ גונעג בָאה'כ

 רימ טיג ץרַאה טכַאװשעגּפָא ןיימ ;ןפָא ןענייז ןגיוא עניימ ,ךַאװ וצ זיא חומ

 יד ,קעװַא זיא ןטסַאק:טסורב ןיא שינעכעטש יד ,"לבָארט , ןייק טשינ

 ןיב ךיא -- ןוז רעד ןגעק זייא יו ןעגנַאגעצ ךיז ,ןזָאלעגכָאנ טָאה טפַאשגנע

 ...ךיא ףָאה ױזַא ,טלעוו רענעי ףיוא יו טלעוו רעד ףיוא רעמ ןיוש

 סָאװ טרָאװ ַא .רעייט טשינ טסָאק ןוא ןיצידעמ עטוג ַא זיא גנונעּפָאה

 עמַאמ ןיימ ! גנונעפָאה יד ןרילרַאפ טשינ רָאט ןעמ -- ליומ וצ ליומ ןופ טייג

 לייוו ,טפָא ץנַאג ךיוא סע ץונ ןיילַא ךיא .טימרעד ןצונַאב טפָא ךיז טגעלפ

 ןייק ףיוא טשינ לָאמנייק ביג ךיא ,שטנעמ רעלופסגנונעפָאה ַא עבטב ןיב ךיא

 ,ןעמוק טעװ סע .ןכיירגרעד וצ סעּפע ףיוא ןליוו ןייק ,ףמַאק ןייק ,טסעמרַאפ

 בָאה ,ןעז וטסעוװו טָא ,טרַאװ .ןעשעג זומ סע ,ןעשעג טעװ סע ,ןעמוק זומ סע

 !דלודעג

 ןוא לָאטיּפש "רָאש טוַאס, ןיא רעירפ -- ןטעב עניימ ןיא ךיא גיל

 ןטסערג םעד סױרַא זייוו ןוא -- לָאטיּפש '"יַאניַאס טנוַאמ ,, ןיא ךָאנרעד

 ,טרָאד יא ָאד יא ,סעסריונ יד .ןזײװסױרַא רָאנ ןָאק שטנעמ ַא סָאװ דלודעג

 ךיא ,ייז ןגָאז ,טנעיצַאּפ רעטוג ַא ןיב ךיא .רימ טימ ןדירפוצ רָאג ןענייז

 ךס ַא סױרַא רימ ןזייוו ייז .ּפָאק ןטימ לקַאש ןוא ייז וצ לכיימש ךיא .גייווש

 ןוא טנעיצַאּפ רעטוג ַא עקַאט ןיב'כ סָאװ תמחמ יצ .טײקמַאזקרעמפיוא

 ...גיוא ןפיוא ןטלַאה ךימ ףרַאד'מ לייוו רַאפרעד יצ ,טשינ ייז עשטוקָאד

 "השעמ , יד ךיז ןָאק טונימ עדַאיל ַא רעבָא ,רַאפעג ןופ סױרַא עקַאט ןיב'כ

 ,רעכיז טשינ לָאמנייק ןעמ זיא ץרַאה טכַאװשעגּפָא ןַא טימ ...ןעיירדרעביא

 ...!טריסַאּפ עקַאט ךָאד טָאה סע ןוא -- ןריסַאּפ ןַאק סע סָאוװ עלַאמ

 -בלַאה ןעוועג ,עקאטַא ץרַאה רעטשרע רעד ךַָאנ ןיוש ךיא ןיב טָא
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 ףרַאװרַאפ ַא ךיא ביג לָאמא-טימ ןוא -- ,םײהַא ןייג וצ טיירג ןוא ןַאטעגנָא

 -- ץעטייווצ יד -- עקַאטַא עקיטכיר יד טשרע גירק ןוא טעב ןפיוא ּפָאק םעד

 ןבעל ןיימ .געט ייווצ ןָא-טלַאה סָאװ ,טײקיזָאלטסואווַאב ַא ןיא ןײרַא לַאפ ןוא

 יד ףיא ןבעל ַא .ּפָא ךימ טעװעטַאר ןעמ רעבָא ,רָאה ַא ףיוא טגנעה

 .,רד ןוא וָאדנַאל .רד ןטסילַאיצעּפס-ץרַאה יד ףיוא רקיע רעד ! םירוטקָאד

 .טיבעג-ץרַאה ןפיוא "םיפשכמ , רַאפ שטיב ימַאימ ןיא ייז טלַאה ןעמ !טעמַאס

 סָאװ ,שטיב ימַאימ ןיא טוטיטסניא-ץרַאה ןטימ ןדנוברַאפ זיא רעטשרע רעד

 םענופ טּפיוה רעד זיא רעטייווצ רעד ןוא ,עקירעמַא ץוחמ טסואווַאב זיא

 ,יַאניַאס טנוַאמ , ןיא לײטּפָא-ץרַאה

 ןפיוא רימ ןעמוק'ס ,טכַארט ןוא ,ןגיוא ענעפָא טימ ךיא גיל טָא זיא

 ,ןטנעמָאמ ,ןדָאזיּפע :ןכַאז ענעדישרַאפ ,טקרעמַאב רעירפ ןיוש יוװ ,קנַאדעג

 רעטלגנעלשעג ַא זיא געוו-סנבעל ןיימ .ןעגנורַאפרעד ןוא ןעגנובעלרעביא

 טנייה -- טעטש ןוא רעדנעל ענעדישרַאפ רעביא ךיז טיצ רע ,רעגנַאל ַא ןוא

 ,תמא .טציא זיב ןעוועג ןבעל ןיימ זיא קיברַאפ ןוא ךייר .טרָאד ןגרָאמ ןוא ָאד

 ךס ַא טימ ךיוא רָאנ ,ןעמולב טימ טעבעגסיוא ןעוועג לָאמעלַא טשינ זיא רע

 ,טלָאװעג בָאה ךיא ואוו ןיהַא ןעמוקעגנָא לָאמ עלַא ןיב'כ ,רעבָא .רענייטש

 .רעניוועג רעד סױרַא ןיב ךיא ןוא טליּפשעגוצ לָאמ עלַא רימ טָאה לזמ ןיימ

 לָאמ עלַא טָאה ץרַאה ןיימ סָאװ וצ םעד ןופ רָאנ ,תורצוא ,םוטכייר ןייק טשינ

 ץלַא בָאה'כ ,ןגעוו עקישטילג ןייק ףיוא ןעגנַאגעג טשינ ןיב ךיא .טכערטשעג

 רָאנ ןײלַא ךיז רַאפ זיולב טשינ -- געוו ןטכערעג םעד טַאהעג גיוא ןיא לָאמ

 טלעוו יד ןעגנילשנייא טלָאװעג טשינ לָאמנייק בָאה ךיא .םענעי רַאפ ךיוא

 ,רשוי ןופ ליפעג ַא טימ ןָאטעג סע ךיא בָאה ,ןָאטעג בָאה ךיא סָאװ ןוא

 ,רעסיירנייא ןייק ןעוועג טשינ לָאמנייק ןיב'כ ,טייקיטכערעג ןוא טייקנייש

 רָאנ ,ןבעל ףרַאד ךיא רָאנ זַא :םענעי ייב רעּפַאכסיוא ןייק ,"אבוסו ללוז, ןייק

 ,ןבָאה האנה ףרַאד ךיא רָאנ ,ןביירש ףרַאד ךיא רָאנ ,ןעגניז ףרַאד ךיא

 ,"עילַאד , ןיימ ףיוא ץלָאטש ןעוועג לָאמ עלַא ןיב'כ .טשינ רענייק רעטייוו

 ןרָאי עניימ עלַא ןיב'כ ןכלעוו ףיוא טיבעג ןדעי ףיוא ,טלעוו קלח ןיימ טימ

 ןשירעביירש ןיימ ןיא ייס ןוא ןשירעגניז ןיימ ןיא ייס -- וויטקַא ןעוועג

 ןביילב וצ ןוא ןייז וצ טכוזעג לָאמעלַא ךיא בָאה שטנעמ ַא יוװ ןוא .טיבעג

 ןופ ,ריפפיוא סמענעי ןופ ןרעוו ןסירעגטימ טשינ -- שטנעמ ַא סיואכרוד

 ךיז ןוא געוו םענעגייא ןיימ ןעגנַאגעג לָאמ עלַא ןיב'כ .ןצכעוטפיוא סמענעי

 ...םענעי ןופ ןריפ טזָאלעג טשינ



 203 גנַאלק ןוא טרַָאוו

 רעקיסיירד יד ןיא דָאזיּפע ןַא ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןורכז ןיימ

 ןופ ףיש ַא ןעמוקעגנָא ופי ןייק זיא גָאט ןסיוועג ַא ןיא :ביבא-לת ןיא ,ןרָאי

 -- רעדנעל ענעדישרַאפ ןופ ןטסירוט טכַארבעג ןוא ,ךיירקנַארפ ,יעסרַאמ

 רעד ןופ רענייא ,טעָאּפ ןשיאערבעה ןטמירַאב םעד ערעדנַא ןשיווצ

 יכדרמ ןוא ן'ווָאיל ָאעל ןוא ,יקסווָאכינרעשט לואש ,"עקיָארט רענעדלָאג;

 ַא ףיוא ןרָאפעגמורַא ןע'נַאמשרעה יכדרמ טימ זיא ווָאיל ָאעל .ןַאמשרעה

 ןעוועג זיא ווָאיל .ןטרעצנַאק ןבעגעג ,עּפָארײא ץנַאג רעביא יענרוט

 -רָאכ ןייז ךיוא ןוא רעטײלגַאבָאנַאיּפ ןייז יא ,ָאירַאסערּפמיא ס'נַאמשרעה

 -ץגּפָא ןבָאה ייז .תבש ַא ץעגרע טנוװַאדעג טָאה ןַאמשרעה ןעוו ,טנעגיריד

 ,גרעבמעל ,שזדָאל ,ענליוו ,עשרַאװ יוװ טעטש עכלעזַא ןיא ןטרעצנָאק ןבעג

 ,זירַאּפ ,לעסירב ,ןּפרעװטנַא ,קסניּפ ,ענדָארג ,עגיר ,ענווָאק ,קָאטסילַאיב

 .ןָאדנַאל

 טלָאמעד טָאה סע יו ,עניטסעלַאּפ ןייק ןעמוקעג ייז ןענייז טָא ןוא

 ריאמ רעטסיימרעגריב ןטימ ,ביבא-לת טָאטש יד .,לארשייץרא ןסייהעג

 יירד ע'בושח יד דובכל טעקנַאב ַא טנעדרָאעגנייא ןבָאה ,שארב ףָאגנעזיד

 ןסעזעג ןענייז שיט םייב ןָאביוא .םי גערב םייב לעטָאה ַא ןיא טסעג

 ,מ ,יקצינווַאר .י .י ,ןַאמפיוק הדוהי .רד יוװ ןשטנעמ ענעעזעגנָא עכלעזַא

 ריאמ ,ביבא-לת ןופ רָאיעמ רעד ,ןָאזנעסָאמ .ש .רד ,ןַאמכיפ בקעי ,ןיקשיסיוא

 .שאר-בשוי רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,קילַאיב ןמחנ םייח ןוא ףָאגנעזיד

 עקיצילב ,ךעלטרעוו עגולק טימ ןַאטנָאפ ַא יו טצירּפשעג טָאה קילַאיב

 םלוע ןצנַאג םעד ךיוא ןוא "טייל ע'בושח, עלַא ןבָאה סָאװ ,ןעקנַאדעג

 ,ןבָאה ,טרָאו םוצ ןפורעג טָאהמ עכלעוו ,רענדער עלַא .טרעטסײגַאב

 רע טָאה ,ןווָאיל וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו .שיאערבעה טדערעג ,ךעלריטַאנ

 רשפא ץוח ַא -- ןענַאטשרַאפ ןבָאה עלַא סָאװ ,שידיא ןיא טדערעג

 ,שיסור רעדָא שיאערבעה רעדָא טדערעג טָאה סָאװ ,יקסווָאכינרעשט

 ,ןרָאלרַאפ לסיב ַא טליפעג ,ןטסיאערבעה ליפיוזַא ןשיווצ ,ךיז טָאה ווָאיל

 וצ ןעמוקעג זיא'ס ןעוו .עדער עשידיא ענייפ ַא ןטלַאהעג טָאה רע רעבָא

 :טגָאזעג ןוא טלעטשעגפיוא ךיז רע טָאה ,ןע'נַאמשרעה יכדרמ

 ףיוא גיוט שידיא רענַאקירעמַא ןיימ ןוא טשינ ךיא ןעק שיאערבעה ןייק,

 "ןרעטש ןוא ןדמַאז , דיל ס'גורפ ןעגניז וצ ןביולרעד רימ ריא טעוו ,תורּפכ

 ."ןע'נייטשנרעב ןופ קיזומ טימ

 יז ןבָאה "זירּפרוס , ַאזַא ףיוא .ָאװַארב טשטַאּפעג םיא טָאה םלוע רעד
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 טָאה ןַאמשרעה ןוא ָאנַאיּפ רעד וצ ןעגנַאגעגוצ זיא ווָאיל ! טכירעג טשינ ךיז

 ,טנעקעג טָאה רע רָאנ יוװ ,עמיטש רענעדלָאג ןייז טימ ןעגניז ןביוהעגנָא

 רע טָאה ,סעּפע ךָאנ טגנַאלרַאפ טָאה'מ ,טזָאלעגּפָא טשינ םיא טָאה םלוע רעד

 ענעשעק רעד ןופ ןעמונעגסױרַא טָאה רע ןוא ןטעב ליפוצ טזָאלעג טשינ ךיז

 רע סָאװ ,"םויב 'ד ךורב , הליפת יד ןעגניז ןעמונעג ןוא עלעּפַאק ןיילק ַא

 רעצנַאג רעד .דרָאקער-ַאיבמַאלָאק ַא ןיא ןעגנוזעגניירַא קיטכערּפ ױזַא טָאה

 ,םילכ יד ןופ סױרַא זיא םלוע

 ןענייז ,ןעגניז קיצרַאה ס'נַאמשרעה ןוא דייר עקיניזפרַאש ס'קילַאיב

 ,טעקנַאב ןכיירטסיײג םענופ "קָאװשט, רעד ןעוועג

 ַא ."סרעציז-בוטש , יד ןופ ןעוועג טשינ זיא ,טסואווַאב יוװ ,ווָאיל ָאעל

 ביבא-לת ץנַאג רעביא ןיוש ןענייז ,ןעמוק ס'נַאמשרעה ןוא ןייז ךָאנ ךָאװ

 ןופ טרעצנָאק ןטשרע םעד טגָאזעגנָא ןבָאה סָאװ ,ןשיפַא עסיורג ןעגנָאהעג

 לת ןיא טלָאמעד ןענייז סע ."םש להוא , ןיא ווָאיל ָאעל ןוא ןַאמשרעה יכדרמ

 ;:ןטרעצנַאק ןבעגּפָא טנעקעג טָאה ןעמ ואוו ,רעצעלּפ ייווצ רָאנ ןעוועג ביבא

 ,טנַאקירבַאפ ןייצ ַא ,דיא רעכייר רעיפלעדַאליפ ַא סָאװ ,"םש להוא, רעד

 ואוו -- טָאטש רעד טקנעשעגקעװַא ןוא טיובעגפיוא טָאה ,םולב ןעמָאנ ןטימ

 :טמירַאב םעד טימ טריפעגנָא טָאה סָאװ טעטימָאק רעד ןעוועג זיא'ס

 -- םירבדמה שאר רעד ןעוועג זיא קילַאיב ואוו ,"תבש גנוע , םענערָאוװעג

 ןיא רעבָא ,"המיבה ,, יד ןליּפש טגעלפ סע ואוו ,רעטַאעט-ייבַארגומ , רעד ןוא

 טרָאד ןגעלפ ,טליּפשעג טשינ טָאה "המיבה, יד ןעוו ,ןטנווװָא עסיוועג

 ,ןטרעצנָאק ענעדישרַאפ ןעמוקרָאפ

 ןופ טרעצנַאק רעטשרע רעד זַא ,ןלייצרעד וצ ָאד קירעביא זיא'ס

 ןבָאה דלַאב .גלָאפרעד רעסיורג ַא ןעוועג זיא ן'ווָאיל טימ ןע'נַאמשרעה

 טרעצנָאק ַא רעדיוו ,ןוא הפיח ,םילשורי ןיא -- ןטרעצנָאק ךָאנ טגלָאפעגכָאנ

 יד וליפַא -- ךעלדער ףיוא ןעגנַאגעג זיא לארשי-ץרא ץנַאג .ביבא-לת ןיא

 תוליפת עשי'נזח יד ןופ ייס ןוא רעדיל יד ןופ ייס ןלָאװקעגנָא ןבָאה סערבַאס

 !למיה ןטעביז ןיא ןעוועג זיא ווָאיל .ןעגנוזעג טָאה ןַאמשרעה סָאװ

 טרַאװרעד טשינ טָאה ווָאיל רעבָא ,עמריפ ַא ןעוועג עקַאט זיא ןַאמשרעה

 טנעקעג טשינ טָאה רע זַא ,ןזיוועג טָאה סָאד .ןגלָאפרעד עסיורג עכלעזַא

 ,םלוע ןקיד'לארשי-:ץרא םעד

 ןופ טכַארטעג ךס ַא רָאג ךיא בָאה ,לָאטיּפש ןיא טציא גידנגיל ,טָא זיא

 בָאה ךיא ןוא ,גנוי ךעלשּפיה ןעוועג ךָאנ זיא ןעמ ןעוו ,געט עקידיירפ ענעי
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 ,טשינ-ריד טשינ:רימ ,רעטעּפש ןרָאי טימ ,לעוו'כ זַא ט'מולח'עג טשינ

 ןוא ,רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא ,סעקַאטַא-:ץרַאה ערעווש יירד ןייגכרוד

 רענעבירשַאב רעקיזָאד רעד טָא ןורכז ןפיוא ןעמוק רימ טעוװ גנולצולּפ

 געט ענערָאלרַאפ יד ןופ טייוו ,ןעוועג סע ןענייז געט עכעלקילג .דָאזיּפע

 ...טייוו יוװ ,יוא -- ,ןטעב יד וצ רעטדימשעגוצ ַא קידנגיל ,עניימ

 .י .נ ,1977 ,ן .ּפעס ,"טייהיירפ ןגרָאמ,

 ...ןריצַאּפש ףרַאד'כ

 -ץרַאה ייווצ עניימ ?סיפ עטנוזעג ןעמ טמענ ואוו -- רעבַא ,קָאלב

 -- "ןריצַאּפש טספרַאד ,, :ןגָאז ןייא ןיא רימ ןטלַאה ןטסילַאיצעּפס

 -סיוא טנעקעג ָאד טלָאװ ךיא ,ןכַאז ךס ַא ףרַאד ךיא ? ףרַאד ךיא סָאװ עלַאמ

 טציא ףרַאד ךיא ."ףרַאד ךיא סָאװ, ןכַאז טימ לטעצ ןשּפיה ץנַאג ַא ןענעכער

 טוג ךיז ןענעק טפרַאדַאב טלָאװ ךיא ,טשינ בָאה ןוא -- טיטעּפַא ןטוג ַא ןבָאה

 ַא טימ שטָאכ ןייז טפרַאדעג טלָאו ךיא .טשינ ןעק ןוא -- ןפָאלשסיוא

 - ךיא יוװ ,ןייז טפרַאדעג טלָאװ ךיא .טשינ ןיב ןוא -- רעגניא רַאי קיצנַאװצ |

 -עּפָארייא ייר ַא ןוא דנַאברַאפ-ןטעוװָאס ,לארשי ןיא ,חסּפ ךָאנ טרינַאלּפ בָאה

 ןוא -- ןרָאפ וצ ןזיוװַאב טשינ טיײקנַארק ןיימ בילוצ בָאה ןוא ,רעדנעל עשיא

 ? ךָאנ סָאוװ עלַאמ

 ,עלעטָאמ, :טגָאזעג יז טלָאװ ,טבעלעג טציא טלָאװ עמַאמ ןיימ ןעוו

 ןיימ ןוא ."רענייב עצנַאג טימ סױרַא טסיב וד סָאװ טָאג קנַאד ,טשינ קידניז

 קיציא רעביירש רענעברָאטשרַאפ גנַאל-טשינ רעד ,ןַאמסדנַאל רע'בושח

 רָאט שטנעמ ַא, :טגָאזעג שידיא ןקידענשעוװוָאלס ןייז ףיוא טלָאװ ,סינּפיק

 ןייז ךיא לעוװ ."ענדילז ןייק ןייז טשינ רָאט רע ;ןגיוא עסיורג ןייק ןבָאה טשינ

 ...ַאנ -- טשינ ןעניד סיפ יד ,ייַא .קָאלב ייווצ זיא --- קָאלב ייווצ .עקניטָאק ַא

 ןיא עטסעב יד ןייז וליפַא לָאז ,ןלָאטיּפש ייווצ ןיא געט קיצרעפ קידנגיל

 יד ןעמונעג רימ וצ ךיז טָאה'ס יו .עלעכליּפש ןייק טשינ זיא ,שטיב ימַאימ

 ןיב רוביג רעסיורג ןייק םורָאװ .טשינ ךיא סייוו ןגָארטוצרעבירַא סע הרובג

 רעד רעבירַא ןיוש טלַאה ךיא זַא ,טציא לעיצעּפס ,ןעוועג טשינ לָאמנייק ךיא

 יירד-ייווצ -- ךס ןייק טשינ -- ןריצַאּפש ןיוש ןעק ןוא ןיוש געמ ךי א
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 זַא, :ןגָאז עמַאמ ןיימ טגעלפ יוװ רָאנ ,טשינ יאדווַא -- רָאי 65 ןופ ץענערג

 ."ןבעל ַאד זיא זרָאי ָאד זיא'ס

 ,טזָאלעגסיױא ױזַא ךיז טָאה סע סָאװ ןדירפוצ יאדווַא ןיב ךיא ! אברדא

 ןעז ךָאנ ףרַאד ךיא .ןייז וצ ןקתמ ןכַאז ךס ַא ךָאנ בָאה ךיא םורָאװ

 ןופ ךשמ ןיא בָאה ךיא סָאװ ,ןפירש עניימ עלַא רעכיב ןיא טקורדעגּפָא

 טימ ךיא ליוו ךיוא .ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ ןיא טקורדעג טייצ רָאי קיצרעפ

 ךיא סָאװ סעיציזַאּפמָאק עניימ עלַא טקורדעגּפָא ןעז ןגיוא ענעגייא עניימ

 ךיא .ןויטַאטישטער ,עשידיא ןוא עשיאערבעה ,רעדיל -- טסַאפרַאפ בָאה

 רעסיורג ןיימ טימ ןעז ךיז ןוא דנַאברַאפ-ןטעוװָאס ןיא ןייז לָאמנייא ךָאנ ליוו

 ןוא סניזָאק ,סעצינעמילּפ ,סעקינעמילּפ ,סעמומ ,סרעטעפ -- החּפשמ

 ייר ץנַאג ַא ןוא ,לארשי ןיא ןייז ךָאנ לָאמנייא ךיוא ליוו ךיא .סעניזָאק

 בָאה ךיא ואוו ,טעטש ןוא רעדנעל רענַאקירעמַא-ןיײטַאל ןוא עשיאעּפָארייא

 ,םידיסח ןוא טניירפ ךס ַא ןפַאשעג ןרָאי ןופ ךשמב ךיז

 ,ייַא .טנוזעג ןוא -- ןרָאי קילדנעצ ַא ךָאנ שטָאכ ןבָאה וצרעד ןעמ ףרַאד

 ?טנוזעג ןייק ןייז טשינ טעוװ סע ביוא ,ןרָאי יד ןגיוט סָאװ םורָאװ !טנוזעג

 יו ךיז ןגָאימורַא ,ןרָאפמורַא ,ןעילפמורַא ןענעק טשינ רעמ ךיא לעוו יאדווַא

 -ץרַאה יירד יד טימ קילגמוא רעד ןפָארטעג ךימ טָאה סע רעדייא ,רעירפ

 טוג-טוג ןפרַאד ךיז לעוװ ךיא זַא סייוו ךיא ;ּפָא טשינ ךיז רַאנ ךיא ...סעקַאטַא

 ןטיהּפָא ןזומ לע ךיא .ןייז טשינ שרעדנַא ןעק סע ,ךיז ןעשטנַאינ ,ןטיהּפָא !

 לטעצ רעד .טגָאזרַאפ רימ ןבָאה םירוטקָאד עניימ סָאװ ,"תווצמ ג"ירת, עלַא

 רימ טעוו סע רעבָא ,רעגנַאל ַא זיא טגיילעגסיוא רימ רַאפ ןבָאה ייז סָאװ

 ,ןַאנינ טגָאזעגוצ ךיוא בָאה ךיא .ןגלָאפסיױא ןזומ לעװ ךיא ,ןפלעה טשינרָאג

 ןצנַאטמורַא טשינ ,ןפױלמורַא טשינ לעװ ךיא ,יַאב טוג, ַא ןייז לעװ ךיא זַא

 .ןיוש ןוא ,עקניטָאק ַא --

 ךימ ןבָאה ,רעווילשטוקָאד ןייק טשינ עבטב ןיב ךיא סָאװ רַאפרעד רשפא

 ןפורעג ךימ ןבָאה ייז .טַאהעג ביל ןלָאטיּפש עדיב ןופ סעסריונ יד

 ךעלנייוועגרעסיוא ןגױצַאב רימ וצ ךיז ןבָאה ןוא ,"טרַאהטיווס , ,"גנילרַאד;

 -רַאד , ןפורעג ךיוא ןעטנעיצַאּפ ערעדנַא ךָאנ ייז ןבָאה אמתסמ .ךעלפעה

 .ןצרַאה ןצנַאג ןטימ סע ייז ךיא ןיגרַאפ ,ָאי ביוא ;"טרַאהטיווס , ןוא "גניל

 יד .טשינ םענייק ףיוא טכוזרעפייא ןייק טשינ ליפ ךיא ? טשינ סָאװרַאפ

 ,רענַאבוק ןופ ןענַאטשַאב ןענייז ןלָאטיּפש עדייב ןיא סעסריונ עטסיימ

 ףיוא יווװ ןוא .סנירענַאקיעמַאשזד ןוא סנירעניּפיליפ ,רענַאקיר-ָאטרַאּפ
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 יז טלָאװ ןעמ יוו ,ענייש ןעוועג סנייא ןיא סנייא עלַא ןענייז סיעכהל

 ָאד לָאמעלַא זיא סע) ענייא לעיצעּפס .סעניטרַאק ןופ ןעמונעגרעטנורַא

 :טרעצ ַאזַא טימ טלדנַאהַאב ךימ טָאה סָאװ ,ַאקיעמַאשזד ןופ (!ענייא

 טנעה עניימ ןעוו ! דיחי-ןב ַא ,דניק ַא סריא טלדנַאהַאב עמַאמ ַא יו ,טייקכעל

 ךימ יז טָאה ךעלעטערב ןוא ךעלעקשיק טימ טלקיוועגמורַא ןעוועג ןענייז

 יז זיא ןייש ןוא .על'הפוע ןריובעג-יינ ַא טעװעדָאה ןעמ יוװ ,טעוװעדָאהעג

 !ןטלעװ ןביז יוו ןעוועג

 ,לָאטיּפש ןיא רימ וצ גָאט ןדעי ןעמוק טגעלפ רעכלעוו ,ּפיליפ רבח ןיימ

 טַארייהרַאפ ןעוועג טשינ ךָאנ זיא יז .ריא ןיא טבילרַאפ טשינ רועיש ךיז טָאה

 ,קיצנַאװצ ןוא עכעלטע רָאי ַא ןופ לדיימ ַא ןייז וצ ןעזעגסיוא טָאה ןוא

 טַאהעג הנותח טלָאװ יז יצ :ןַאטעג-גערפ ַא סַאּפש ַא ןיא יז ךיא בָאה לָאמנייא

 רע) *! טייהוו וט זיא יה, :טרעפטנעעג רימ יז טָאה ?ּפיליפ טניירפ ןיימ טימ

 ןוא ,רָאה עדנָאלב ןוא ,םינּפ ןדנָאלב ַא טימ ,רעדנָאלב ַא זיא רע ,(סייוו וצ זיא

 זיא רע שטָאכ -- ךודיש רעטוג ַא ןעוועג טלָאװ רעזָאלבייוו ַא זיא רע יו ױזַא

 טשינ ךיז טלָאוװ רע זַא ,סייוו ךיא רעבָא .ריא ןופ רעטלע ןרָאי ךס ַא טימ

 הנותח טשינ ליוו רע זַא רדסכ ןגָאז ןייא ןיא טלַאה רע .ריא ןופ טגָאזעגּפָא

 קרַאטש רע זיא וצרעד .רעטלע ןייז ןופ ןייז לָאז סָאװ ,יורפ ןייק טימ ןבָאה

 רע :ןעזסיוא ריא ןופ קידנדער טשינ ןיוש ,יורפ ַא ןופ רוגיפ רעד ףיוא דיּפקמ

 ַא ןעוועג זיא עכלעוו ,סנערָאלּפ ענעברָאטשרַאפ ןייז ןסעגרַאפ טשינ ןעק

 ןרָאי עלַא ךיז טָאה יז .לעדָאמ ַא ןופ רוגיפ ַא טַאהעג ךיוא טָאה ןוא ענייש

 ןענייז סָאװ ןעיורפ עכלעזַא ןַארַאפ .ןעזסיוא ןשלדיימ ריא ייב ןטלַאהעג

 ,דעו:םלועל ןרוגיפ עשלדיימ ןוא ןעזסיוא ןשלדיימ רעייז טימ טשטנעבעג

 ...טשינ לָאמנייק ךיז ןרעטלע ןוא

 עניימ ןופ ןטלַאהרעד ,ןביירש טצעזעג ךיז בָאה ךיא ןעוו ,טנייה בָאה'כ

 -ץינַאוװעשטניװ ענייש ַא ,לַאס ןוא ַאטוג ,קרָאי וינ ןיא טניירפ עטוג ייווצ

 טלָאװ ,טרַאק-עינַאװעשטניװ יד טשינ ןעוו .גָאט-ןריובעג ןיימ דובכל טרַאק

 ייווצ ןופ רבדמ ןיא ןגיל סָאד .גָאט ןריובעג ןיימ ןופ ןסעגרַאפ ירמגל ךיא

 ךס ַא ןיא רָאנ ךַאז ןייא ןיא טשינ ןסעגרַאפ טכַאמעג ךימ טָאה ,ןלָאטיּפש

 ױזַא בָאה ךיא ...ןקידניז טשינ רימָאל ! הבוטל וז םג :ןדיא ןגָאז יוו רָאנ .ןכַאז

 ןטרַאוװרעד ןָאק'מ יוװ ,ןביירש ןוא ןציז טציא ןענעק לָאז ךיא זַא ,טרַאוװרעד

 שדוח ןופ ןטימ ןיא ,ימַאימ ןיא טציא יינש ַא ןלַאפסיױא לָאז'ס זַא

 רעד .ןייז ךעלגעמ ןעק סָאד ,םערוטש ַא ,ןַאגַארוא ןַא ,ריא טעז .רעבמעטּפעס
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 ,גנונעדרַא-גָאט רעד ףיוא טציא זיא ,סמערוטש ןופ ,ןענַאגַארוא ןופ ןָאזעס

 ןפורעגנָא תיב-ףלא ןטיול ,סמערוטש יד ,ןענַאגַארוא יד ןרעוו טסואווַאב יו

 ךיז טָאה ןענַאגַארוא ןופ ןָאזעס רעקיטנייה רעד .ןעמענ עשעיורפ טימ

 ביירש ךיא תעב ןוא ,ביעב טגלָאפעגכָאנ טָאה ךָאנרעד ,ַאטינַא טימ ןביוהעגנָא

 יד ןופ ןטסעטָארּפ ןייק טשינ ןפלעה סע .ַארַאק ייב רימ ןטלַאה ,תורוש יד טָא

 ןעיורפ טימ ןפורנָא סמערוטש יד לָאז'מ זַא ייז סע טמוק סָאוװרַאפ ןעיורפ

 ךיז ןגערפ ןוא טעברַא רעייז טימ ןָא ןעייג ןטרעּפסקע-רעטעוװ יד ?ןעמענ

 ךיז לעוו'כ ,אלימ .רַאפרעד תוביס ָאד ןענייז אמתסמ .ןָא טשינ םענייק ייב

 ..,ןטרעּפסקע-רעטעוװ יד טימ ןץ'הנעט'סיוא ןייג טשינ

 עטַאט ןיימ סָאװ ,עטַאד עוויטקיפ ַא זיא ךלעטנגייא גָאט-ןריובעג ןיימ

 -רעגריב רענַאקירעמַא יד ןעמונעגסױרַא טָאה רע ןעוו ןבעגעגנָא טָאה

 עטַאד עיונעג יד טסוואוועג ןבָאה עניימ עמַאמ יד טינ ןוא רע טינ .ןריּפַאּפ

 זיא סע ? רָאי ןכלעוו ןיא טשינ ךיוא ןוא -- ןרָאוװעג ןריובעג ןיב ךיא ןעוו

 עמַאמ יד :עמַאמ-עטַאט ןיימ ןשיווצ ,שינערַאּפש ַא ,אתגולּפ ַא ןעגנַאגעגנָא

 -סיוא ענשעווָאלס ןיא טָאה'ס ןעוו ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא זַא טגָאזעג טָאה

 . ןיב ךיא זַא ,טיהנעט'עג טָאה עטַאט רעד ןוא ,הפירש עניילק יד ןכַארבעג

 רעבַא .הפירש עסיורג יד ןכַארבעגסיוא טָאה'ס ןעוו טלָאמעד טקנוּפ ןריובעג

 ךיא בָאה סָאד ,רָאי ַא רַאפ סָאוװ ןוא גָאט ַא רַאפ סָאװ ,טריסַאּפ טָאה סָאד ןעוו

 -סיוא םָאקַאי ןיא ןיב ױזַא ןוא .ייז ןשיווצ קלָאט ןייק ןייגרעד טנעקעג טשינ

 ןיימ יונעג קידנסיוו טשינ -- "םיבוט םישעמלו הּפוחלו הרותל, ןסקָאוװעג

 טברַאטש'מ ,אלימ .ןעוועג זיא סָאד רָאי ַא רַאפ סָאװ רעדָא ,גָאט-ןריובעג

 ...ןכַאז עכלעזַא ןופ טשינ

 רעגײטשַא סָאװ !ענשעוװָאלס עלעטעטש ןיימ טנָאמרעד ָאד בָאה ךיא

 ןעוו ? ךוזַאב ַא טרָאד ןטַאטשּפָא ןָאק ךיא ןעוו ,ןבעגעג טשינ טציא ךיא טלָאװ

 -ןטעווַאס ןיא ךוזָאב ַא ףיוא ןעוועג קירוצ רָאי עכעלטע טימ ןיב ךיא

 סָאד זַא ,ענשעווָאלס ףיוא ןָאט-קוק ַא ןרָאפ טלָאוװע ג בָאה ךיא ןוא דנַאברַאפ

 רעוועיק ןיא רימ ןעמ טָאה ,ןעגנַאגעגסיוא רימ זיא רענייב יד ןופ תויח

 ןעז ןרָאפוצ טלָאװעג ךיוא בָאה ךיא "!טעינ, :טגָאזעג ָארויב-ןטסירוט

 רעפטנע ןקיבלעז םעד ןגָארקעג ךיא בָאה ,רימָאטישז ,ןיטסָארָאק ,שטורווָא

 .ןיוש ןוא *! טעינ;

 טָאה רעכלעוו ,רענשעווָאלס ַא ,סינּפיק קיציא רעלעטשפירש רעד

 ןבילבעג זיא ענשעוװַָאלס ןופ זַא ,טלייצרעד רימ טָאה ,וועיק ןיא טניואוועג
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 רעד ףיוא ןבילקעגפיונוצ ןדיא עלַא ןבָאה ןשטייד יד .הברוח ַא יו רעמ טשינ

 ןוא ,רָאברַאה רעד םוחנ ,בוטש סנטַאט ןייז ןופ טייוו טשינ עקַאט ,עציניש

 םעד לטָאמ -- טעװעטַארעג ךיז טָאה דיא ןייא זיולב .ןסָאשעגסיוא ןעמעלַא

 ...רעדורב ַא סרַאילָאטס

 סָאװ ,ןעזעגסיוא טָאה ענשעווָאלס ױזַא יו ןסיוו ריא טליוו ! ענשעווָאלס

 ןטימ עקַאט ,רעכיב ייווצ סע'סינּפיק טנעייל ,טניימעג טָאה ענשעווָאלס

 טשינ יז ריא טעוו עּפַאמ רעד ףיוא ןכוז יז טעוו ריא זַא ."ענשעווָאלס , ןעמָאנ

 טגיל סָאװ ,עניַארקוא ןיא עלעטעטש ַא ,עלעקלַאסַאפ ןיילק ַא -- ןעניפעג

 קיד'תחנ ַא .דנַאלסור-סייוו ןוא עינרעבוג רענילָאװ ןופ ץינערג רעד ףיוא

 .סעקינשַאּפערָאה ןוא םירחוס ,םינדמל ןדיא טימ ןעוועג עלעטעטש שידיא

 טָאה ןוא רעטכידעג ַא ןעוועג זיא טלגנירעגמורַא ריא טָאה סָאװ דלַאו רעד

 רעסיורג ַא טימ ,ןרָאטנַאק ךס ַא טימ -- עניַארקוא ץנַאג רעביא םש ַא טַאהעג

 ןבָאה סָאװ ,רעקעה רעטרעדנוה טימ ,(לימ-געז ַא) "עינליפ ייָאװָאסעיל,

 ץנַאג רעביא טרָאד ןופ ןוא ,וװָאסוא ןייק טקישעג ייז ןוא רעמייב יד טקַאהעג

 ,דנַאלסור ןוא עניַארקוא

 ןיא ,רעקעה יד ואוו ,"עינליּפ יָאוװעסעיל, יד ןעוועג זיא ווָאסוא ןיא

 .סעילימַאפ ערעייז טימ טניואוועג ןבָאה ,ןקַארַאב עטיובעגפיוא-לעיצעּפס

 רעד ,קילארשי רעטעפ ןיימ ןוא ,עטַאט סעמַאמ רעד ,דוד-ריאמ עדייז ןיימ

 יד ןעוועג ןענייז ,רעטסעווש עטסטלע סעמַאמ ןיימ ,ןַאמ סלרעּפ עמומ

 יד רַאפ טנַאיװָארּפ ןרָאג םעד טלעטשעגוצ ןבָאה עכלעוו ,סעקישטַאירדַאּפ

 ,תוחּפשמ ערעייז ןוא רעקעה יד רַאפ ןוא ןרָאטנַאק יד ןיא עטלעטשעגנָא

 בָאה ךיא ןוא ווָאסוא ןייק ןעמענטימ עדייז ןיימ ךימ טגעלפ טייצ-רעמוז

 ןטכידעג םעד טַאהעג ביל בָאה ךיא .טַאהעג האנה קרַאטש ךוזַאב ןדעי ןופ

 ןוא רעקעה עטנוזעג יד ,תוחיר עקַאמשעג יד ,רעמייב עקיזיר יד ,דלַאװ

 ןביילק ןייג ,ןליּפש ייז טימ ךיז געלפ ךיא .ךעלרעדניק יד טימ זעיורפ ערעייז

 ןיא עדייז רעד תעב .ןעמָאװש ןוא סעצינסורב ,סענילַאמ עטיור ,סעדעגַאי

 ןבָאה עכלעוו ,רעקעה יד ןופ ךעלרעדניק עקינייא ןבָאה ןעמונרַאפ ןעוועג

 טימ ןכירקרַאפ ,"סעיצידעּפסקע , ערעייז ףיוא ןעמונעגטימ ,טנעקעג טוג ךימ

 רעשינעילַאטיא ןסיורג ןיא ךָאנרעד ןעמוק ןוא ,ןײרַא דלַאוו ןיא ףיט ייז

 .ןייטשנייא קידנעטש טגעלפ עדייז רעד ואוו ,רָאטנָאק

 טרָאװ שיסור ןייא ןייק טָאה רעכלעוו ,רָאטנָאק ןופ רָאטקעריד רעד

 טגעלפ ,שינעילַאטיא ,ךַארּפש ענעגייא ןייז ץוח ַא ,ןדערסױרַא טנעקעג טשינ
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 ,קנואוו ןפיוא ןענַאטשרַאפ ךיז ןבָאה רימ -- סַאּפש ךס ַא ןבָאה רימ טימ

 טרָאװ שיסור ןייא ןײק טנעקעג טשינ טָאה "עצינשטוילק , יד וליפַא

 טָאה ,רענעילַאטיא ןַא ךיוא ,רָאטנַאק ןופ רעטלַאוװרַאפ רעד זיולב .ןדערסיוא

 םעד ןשיווצ רעלטימרַאפ רעד ןעוועג זיא ןוא שיסור ןטוג ַא טדערעג

 יז ,ןדייז םעד ןוא עטלעטשעגנָא עשינעילַאטיא ערעדנַא יד ןוא רָאטקעריד

 ,רענעילַאטיא יד ,"סרעבעל-ןוא-גנול , ,עקיטסול ,עכעליירפ ןעוועג ןענייז

 .ןענַאטשרַאפ טשינ ןיטולחל ייז בָאה ךיא שטָאכ

 ןלָאטיּפש ייווצ יד זיב ענשעווָאלס ןופ ךלהמ רעטייוו ץנַאג ַא זיא'ס ןָאי

 ןפָאלעגּפָא ןרָאי ענעי טניז זיא'ס ןרעסַאוו ליפיוו ,ָא !שטיב ימַאימ ןיא

 טניז ןענייז ,עשידיא-טשינ ןוא עשידיא ,טולב םימי ליפיוו !ןקירב יד רעטנוא

 ןופ ענשעווָאלס ּפָא ןלייט ןליימ רעטנזיוט !ןרָאװעג ןסָאגרַאפ טלָאמעד

 .ןבעל ןופ ןפוא םעד ןיא ךיוא רָאנ ,ןיילַא חטש ןיא זיולב טשינ ,שטיב ימַאימ

 רעד ןָא ,ןצכעריפ ערעדנַא ,ןשטנעמ ערעדנַא ,ערעפסָאמטַא רעדנַא ןַא

 ןוא סעדייז ,החּפשמ רעטנעָאנ ןופ גנולגנירמורַא רעד ןַא ,טייקשימייה

 ןוא סניזוק ,סעצינעמילּפ ןוא סעקינעמילּפ ,סעמומ ןוא סרעטעפ ,סעבָאב

 ...ןיוש ןוא ,ןסירעגּפָא .סעניזוק

 זיא סָאד ןוא !טרעדנוהרַאי ןבלַאה ַא רעכעה ?ןיוש סע זיא גנַאל יו

 ךימ טָאה שינעקנעב עטעיַאטרַאפ יד ,טרָאפ ןוא ,ךָאד ןוא !ךס ַא רעייז

 ,רענייב יד ןיא ףיט רימ ייב ןבָארגעגנייא טגיל יז ,טזָאלעגּפָא טשינ לָאמנייק

 ,רעדנעל ןוא טעטש רעביא ןעגנורעדנַאו עניימ עלַא ףיוא טקוקעג טשינ

 סע טָאה רענייק סָאװ ,ץרַאה ןיימ ןיא עלעטניּפ ַא ןבילבעג זיא ענשעווָאלס

 ...ןשיוורַאפ ןוא ןשעלסיוא ,ןקעמּפָא טנעקעג טשינ

 יד ןופ רבדמ ןיא געט קיצרעפ עניימ ןסעגרַאפ ,רעגײטשַא ,ךיא ןָאק

 ריא טימ ענשעווָאלס עלעטעטש ןיימ !טשינ לָאמנייק ?ןלָאטיּפש ייווצ

 ,ןטכורפ טימ רעדעס ,תואובת ײלרעלַא טימ רעדלעפ עטעפ ,דלַאװ ןטכידעג

 עטייוו יד ןופ טגעלפ'מ ןיהואוו ,ןעזסיוא ןקידנקעמש םענייש רָאג ריא טימ

 רעמוז ,רימַאטישז ,ווָאקרַאכ ,סעדָא ,וועיק ,עווקסָאמ יו ,טעטש עסיורג

 רשפא !הרונמ עקיטכיל ַא יו ןגיוא יד רַאפ רימ טייטש ,עשטַאד ףיוא ןעמוק

 ךיא ןיב ,טצנַאלפרַאפ רימ ןיא טָאה ענשעווָאלס סָאװ ,םעד ןופ תוכז ןיא

 -רַאפ רעקַאמשעג רעד ןופ תוכז ןיא רשפא ! ןסיוו ןָאק רעוו ?ןבעל ןבילבעג

 רימ טָאה ,טּפַאזעגנייא ךיז ןיא בָאה ךיא סָאװ טפול רענשעווָאלס רעטפַאז

 יד רשפא ?"לקעּפ , ןקנַארק ןרעווש ַאזַא ןגָארטוצרעבירַא תויח טקעלקעג



 211 גנַאלק ןוא טרָאוװ

 ,קרַאטש גונעג ןעוועג ןענייז טייזרַאפ רימ ןיא טָאה ענשעווָאלס סָאװ תוחוכ
 ...? תומה-ךאלמ םעד ןייז רבוג לָאז ךיא זַא

 זַא ,ןפָאה ליוו ךיא ןוא -- ַאד ןיב ךיא ,ןבעל ןבילבעג ןיב ךיא ,סלַאפנדעי
 !ןבעל סָאד ביל בָאה ךיא לייוו ,ןבעל רעייז ליוו ךיא ! רָאי עגנַאל ףיוא ךָאנ
 רימ טייג תויח סָאד זַא ,ןבעל סָאד ביל בָאה ךיא ?יקצול ןגָאז טגעלפ יו
 ,.,סיוא

 - יב ,77 ,1 .ּפעס ,"טייהיירפ ןגרָאמ,

 רעטכַאּבַאַאּב רעפרַאש רעד -- ןַאמזַאלג ךורּב

 ךורב ואוו ,ריזָאמ ןופ ענשעווָאלס זיא טייוו יו םורָאװ ,"לקיטש,

 ןַא טימ בוטש ַא .גנורּפשנצַאק ַא -- ?ןרָאװעג ןריובעג זיא ןַאמזַאלג

 ,..ריט ַא טימ עקמַאילק ַא יו רעדָא ,ריקלַא

 -סייוו ןיא ,טָאטש-זיירק ַא ,.ה .ד ,טָאטש ענדזעיוא ַא ןעוועג זיא ריזָאמ

 .עינרעבוג רענילָאװ ןופ ץענערג רעד ףיוא ,דנַאלסור

 ןייק ענשעווָאלס ןופ :ןטייז ייווצ ךרוד ריזָאמ ןייק ןרָאפ טנעקעג טָאה'מ

 ;קָאדָארָאה:דיװַאד ,שטיוָאכעל ,ווװַָאקירטעּפ ,ווָארוט ןייק ךָאנרעד ,ץיצלעל

 ,ץענינול ,ץיװָארבמָאד ,ענרַאס ,שטורװָא :טייז רעטייווצ ַא ךרוד רעדָא

 ,רעמעוװקַאב ןעוועג זיא םענייא יו -- קסניּפ

 ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןיא העידי לקיטש ַא טַאהעג טָאה סָאװ רעד

 רעד ןרָאװעג ןריובעג זיא שטיווָאכעל ןיא זַא ,לשמל ,טסואוועג טָאה

 ןיא זַא ,ינודקומ .רֶד רעקיטירק:רוטַארעטיל ןוא -רעטַאעט רטסואווַאב

 ,טסיאייסע ,טסירָאמוה רעשיריל רעד ןרָאװעג ןריובעג זיא ווָאקירטעּפ

 ,(ןַאמטוג םייח) רעקידעבעל רעד ,רעקיטירק:רוטַארעטיל ןוא -רעטַאעט

 רעלייצרעד ןוא טסילַאנרושז רענייפ רעד ןריובעג זיא ץיצלעל ןיא זַא רעדָא

 רעד ןרָאװעג ןריובעג זיא ץיווָארבמָאד ןיא זַא ,ןידלעז רעדנַאסקעלַא

 םייח ,רעקיטירק:רוטַארעטיל ןוא טסיצילבוּפ ,רעקימעלָאּפ רעפרַאש

 -- ריזָאמ ןייק ןעמוקעגנָא זיא ןעמ זיב ,רדסכ געוװ ןטימ ױזַא ןוא .ןַאמרעביל

 ,ןטסילַאצַאס ,ןטסינויצ ,ןטסידנוב טימ ןלָאװקעג טָאה סָאװ טָאטש ַא

 ַא גָאז ךיא .ןַאמסדנַאל לקיטש ַא רעניימ ןעוועג זיא ןאמזַאלג ךור 1



 ינדרי יכדרמ 212

 ,טסינַאמָאר ןוא רעלייצרעד ןטבַאגַאב םעד ןריובעג טָאה ןוא ,ןטסיכרַאנַא

 .ןַאמזַאלג ךורב ,גיוא ןפרַאש ַא טימ

 גרַאק ןוא טרָאוװ ןפיוא גרַאק ,רעביירש ַא ןעוועג זיא ןַאמזַאלג ךורב

 לטניּפ ןיא ןפָארטעג לָאמעלַא טָאה רע רעבָא ,ןעגנורעדליש:רוטַאנ ףיוא

 . םולש יו ןעגנורעדליש-רוטַאנ ענייז טימ ןסָאגעצ טשינ ךיז טָאה רע .ןײרַא

 יו ,"דייר סָאמ ןיינ, ןייק טגָאמרַאפ טשינ ןבָאה ןרעטקַארַאכ ענייז ןוא ,שֵא

 ןפיוא טיובעג ןעוועג טשינ ןענייז "םינינב , ענייז ןוא ןע'מכילע םולש ייב

 .ל וצ רעטנעענ ןעוועג רעכיג זיא רע .ןושָאטַאּפָא .י ייב יוו רעגייטש

 עדייב .ןעגנורעדליש-רוטַאנ ףיוא גרַאק ךיוא ןעוועג זיא רעכלעוו ,זָאריּפַאש

 ןבָאה עדייב רעבָא ,ברַאפ ןוא טרָאוװ ןופ םומינימ ַא טימ טצונַאב ךיז ןבָאה

 עקינַאנבױא טימ רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןיא ןעלצרָאװ עפיט ןגָאלשעג

 .רעטרע

 רעדנַא ןדעי ןופ רעמ רשפא ,עקירעמַא טנעקעג טוג טָאה ןַאמזַאלג ךורב

 ןטקעפרעּפ ַא טנעקעג טָאה רע .רעביירש ןשידיא םענעמוקעגרעבירַא

 ,ַאישזדרָאשזד ןיא ץעגרע טעטיסרעווינוא ןַא ןופ רעטריאודַארג ַא ,שילגנע

 סיואכרוד זיא רע ,ןרָאװעג טשינ רֶע זיא רעביירש רעשילגנע ןייק רעבָא

 טָאה שידיא ןייז ,תמא .ןזעוװ ןצנַאג ןייז ןיא רעביירש רעשידיא ַא ןבילבעג

 רעדָא ,ןע'מכילע םולש ןופ טייקידרעדָאי יד ,טײקיטפַאז יד טגָאמרַאפ טשינ

 זיא רֶע סָאװ רַאפרעד זיא סָאד רעבָא ,רעפנייוו רעדָא ,ןיגלָא ,קילַאיב

 עיסעילָאּפ .דנַאלסור-סייוו ןופ דרע רערעגָאמ רעד ףיוא ןרָאוװעג ןריובעג

 יד תמחמ ,קילַאיב רעדָא ,םכילע םולש ןייק ןריצודָארּפ טנעקעג טשינ טָאה

 ַאזַא ןיא זיא סָאװ ,ןוז רעד ןופ ןייש יד טלעטשרַאפ ןבָאה רעדלעוו עטכידעג

 טָאה ןוא ןטנגעג ערעדנַא ןוא עניַארקוא ףיוא ןלַאפעג סָאמ רעסיורג

 .ןןשטנעמ יד יא ןוא דרע יד יא טעּפטכורפַאב

 רעשידיא רעטסשינַאקירעמַא רעד ןרעוו טנעקעג טָאה ןַאמזַאלג ךורב

 -ענ ַא ןעוועג זיא רע סָאװ סָאד טרעטשעג םיא טָאה סע רעבָא ,רעביירשי

 רע זיא טָא .טרָא ןייא ףיוא גנַאל וצ ןצזינייא טנעקעג טשינ טָאה רע ;קינ'דנו

 ,ןלױּפ ןיא קירוצ רעדיוו טָא ,דנַאברַאפ-ןטעוװַאס ןיא טָא ,ןליוּפ ןיא ןרָאפעג

 וצרעד .ןטפול רעד ןיא ןגָארטעג רדסכ םיא טָאה סע ,עקירעמַא רעבָא ןוא

 רענייק ,ןעמעלַא ןוא ץלַא וצ טייקטרעטיברַאפ ַא ךיז ןיא טעװַאכעג רע טָאה

 ןוא טקוקעגּפָארַא ןעמעלַא ףיוא טָאה רֶע ,טלעטשעגנדירפוצ טשינ םיא טָאה

 עשידיא רענַאקירעמַא יד טינ טשימעג קיצניװ ךיז טָאה רע .ןעוועג לטבמ
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 ןרעסערג ַא טנָאמעג רדסכ טָאה רע :;ךיז רע טָאה טכָאקעג רעבָא ,רעביירש

 טשינ סע טָאה רע רעבָא -- ןעמוקעג םיא זיא'ס ןוא -- ,ךיז רַאפ קלח

 ,ןגָארקעג

 ייב עדנערַא ןיא ןגעלעג זיא עקירעמַא ןיא סַאג עשירַארעטיל עשידיא יד

 ,טרעהעג טשינ רענייא ןייק וצ טָאה רֶע עכלעוו וצ ,(סעקילק :ןעייל) ןּפורג

 ךיז טָאה סָאװ ,סורדרַאפ ַא ןפורעגסױרַא ןע'נַאמזַאלג ייב טָאה סָאד ןוא

 ,ןזָאלרעד טרָאטעג טשינ סע טָאה רע .ןביירש ןייז ףיוא ןפורעגּפָא טכעלש

 ריד ןופ טיירש סורדרַאפ רעקידקָאטייװ רעד זַא ,ןייא ךיז טלַאה ,ייג רעבָא

 ..,?סױרַא

 ,טסינַאמָאר ןוא רעלייצרעד רענעריובעג ַא ןעוועג זיא ןַאמזַאלג ךורב

 עצנַאג ןיא ןעקנורטרַאפ טשינ ןענַאמָאר ןוא ןעגנולייצרעד ענייז טָאה רע

 -ַאטַאּפ טימ רעדָא ,ןשינעלבירג ןוא ןזילַאנַא עשיגָאלָאכיסּפ עבלַאה רעדָא

 ענעגיוטשעג-טשינ עקיטפַאהקנַארק ,סרעטנָאלּפ עלעוסקעס עשיגָאל

 םייב ,השעמה:רוּפיס םייב ןטלַאהעג סיואכרוד ךיז טָאה רע ;סעיזַאטנַאפ

 ןיק ןעוועג טשינ ןענייז סרעטקַארַאכ ענייז .עלובַאפ רעד ןופ רקיע

 טשינ טָאה ןוא ,ןצימע ןקערשוצרעביא טכוזעג טשינ טָאה רע ,"סנעמיגוב,

 טָאה רע ;ןטוּפיליל ןוא םילָאוװויײט ,תוחור ןוא םידש ןייק טימ טלדנַאהעג

 עקידעבעל טימ ,ןטלַאטשעג עקידעבעל .טקנוּפ םוצ ןוא טקעריד ןבירשעג

 ןייז טימ טדערעג טָאה רענייז רעטקַארַאכ רעדעי .ןגָאלַאיד עכעלריטַאנ

 ,רילָאק ןוא טנעצקַא ,ןושל םענעגייא

 רע רעבָא ,רעביירש רעטוג ַא זיא ןַאמזַאלג , ,ןגָאז ןעמ טגעלפ ,"אי;

 -ץגנָא ,ןברַאפ עטגײלעגנָא טניימ "טייקטעפ , ביוא ,ונ ."ןקורט וצ טביירש

 טָאה רֶע לייוו ,"ןקורט, ןבירשעג עקַאט ןַאמזַאלג טָאה ,ןצַאז ענעדָאל

 ,דײר עקירעביא ןָא ןוא ןגָאלַאיד ערָאלק ,ןצַאז עצרוק ךרוד טלָאװעג

 -רַאפ ַא לסיבַא ןעוועג זיא ליטס ןייז ,תמא .םומיסקַאמ םעד ןכיירגרעד

 רעבָא ,רעטלייפעג רעדָא רעטרילַאּפ ליפוצ ַא ,טגָאזעג ךיא טלָאװ ,רעטציּפש

 ַא !הברדא .ןביירש ןייז וצ רעטש ןייק ןעוועג טשינ ןיטולחל זיא סָאד

 :.טפירש רעסיורג ַא זיא ,ליטס םענעגייא ןַא טגָאמרַאפ סָאװ רעביירש

 םעד ּפָא טלגיּפש ליטס רעד לייוו ,ןענעקרעד וצ גנירג םיא זיא'ס :רעלעטש

 -רַאפ ןוא שיגָאל ,קיד'לכש ןעמוקעגסױרַא םיא ייב זיא ץלַא .רעביירש

 .ךעלדנעטש

 יו טקנוּפ ,תונורסח עיצרָאּפ ןייז טַאהעג ןַאמזַאלג ךורב טָאה יאדווַא
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 םולש ייב ןָא ךיז טגָאלש ריא .וליפַא רעטסערג רעד -- רעביירש רעדעי

 טשינ רָאה ַא ףיוא טרענימ סָאד רעבָא ,דייר עקירעביא גונעג ףיוא ןע'מכילע

 קידוװעדערַאב ױזַא טשינ זיא םירפס רכומ עלעדנעמ .טנַאלַאט ןלַאינעג ןייז

 עקירעביא ךעלטסעמ עשּפיה םיא ייב טניפעג ריא רעבָא ,םכילע םולש יו

 ןעוועג טינ עודיכ זיא סָאװ ,ץצרּפ ייב ךיוא ןוא .ךעטש-שורד ןוא -רסומ

 טָאה רעביירש רעדעי .ןשינעילפ עקידלמיה ןוא ךעלעטניּפ ןייק ףיוא גרַאק

 םעד ןגערפוצּפָא ךייש טשינ זיא'ס ןוא ,ןביירש ןופ ןפוא ןייז ,געוו ןייז ךיז

 טייג םעד ןיא טָא .טנַאלַאט רעד -- זיא ץלַא ןופ רקיע רעד ;םענעי רעדָא

 !סע

 סָאװ :טנַאלַאט רעשירעביירש ןייק טלעפעג טשינ טָאה ןע'נַאמזַאלג ךורב

 טשינ ןעמ ןעק סָאד רעבָא .לזמ -- עלעסיבַא זיא טלעפעג םיא טָאה סע

 ...ןפיוק

 .י 1 ,1976 ,10 .טקַא ,"טייהיירפ ןגרָאמ,

 רענייוו רַאזַאל -- טנעגיריד-רָאטיזָאּפמָאק רעד

 רָאנ בוט -םוי ןייז רָאנ טשינ זיא לבוי רעקירעי קיצכַא ס'רענייוו רַאזַא

 קיזומ רעשידיא רעד ןופ בוט-םוי רעד -- בוט-םוי סנעמעלַא רעזנוא

 !עקירעמַא ןיא

 רעקיזָאד רעד ףיוא םינתוחמ יד ןענייז ,עלַא רימ ןוא ,ךיא ןוא ריא

 ןקירָאי קיצכַא םעד ןרעייפ ןבעלרעד וצ דיירפ רעסיורג ַא זיא'ס .החמש

 ערעזנוא ןופ רענייא ,טנעגיריד ןוא רָאטיזַאּפמָאק ןשידיא ַא ןופ גָאטנריובעג

 םענעגייא ןַא טימ שטנעמ ַא -- ןטנעגיריד ןוא סרָאטיזָאּפמָאק עטסבַאגַאב

 עקירעמַא ןיא קיזומ רעשידיא רעד וצ רעייטשוצ סעמעוו ,םינּפ ןשילַאקיזומ

 .רעיוהעגמוא ןַא זיא

 בָאה ךיא ואוו ,קרָאי וינ ןופ קעװַא טייוו טציא ךיז ןיפעג ךיא שטָאכ ןוא

 רעד ףיוא רעגניז ַא יוװ ייס ,ןבעל ןיימ ןופ לייט ןטסערג רעד טכַארברַאפ

 -- רעקיטירק-קיזומ ןוא רעביירש ַא יוװ ,ןזח ַא יו ייס ,ןטרעצנָאק ןוא ָאידַאר

 ןגרָאמ, ןיא ךָאנרעד ,"סטרעוורָאפ, ןיא ךָאנרעד ,"גָאט, ןיא טשרעוצ

 ץוט א רעטנוא רעירפ ,"טייהיירפ ןגרָאמ, רעד ןיא טציא ןוא "לַאנרושז
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 טיול ,ךיא ליפ -- ןעמָאנ םענעגייא ןיימ רעטנוא דניצַא ןוא ןעמינָאדוװעסּפ

 ןופ ייס ץרענייוו רַאזַאל ןגעוו ןבירשעג בָאה ךיא סָאװ ,ןעלקיטרַא לָאצ רעד

 ןטימ ןביוהעגנָא ,טנעגיריד:רָאכ סלַא ןעגנוטערטסױרַא עטפָא ענייז

 רעד ןופ רָאכ ןטימ ךָאנרעד ,(רָאכ-סקלָאפ טציא) "ןייארַאפ גנַאזעג טייהיירפ,

 רָאכ גניר רעטעברַא ןטימ רעריפנָא ןַא יו םעדכָאנ ןוא טפַאשלעזעג-רוטלוק

 ס'רענייוו ןופ דיירפ יד ,רָאטיזָאּפמָאק סלַא ןעגנואוטפיוא ענייז ןופ ייס ןוא

 .דיירפ ענעגייא ןיימ ןעוועג טלָאװ סע יו ,בוט-םוי ןקיד'לבוי

 יד ןיא טּפיוהרעביא ,קרָאי וינ ןיא טסַאג רעטפָא רָאג ַא ןיב ךיא ,תמא

 ןיא סרעטניוו יד ןיואוו ךיא זַא ,רָאי ןצפופ ךרע ןַא ןיוש זיא'ס רעבָא ,סרעמוז

 רעטנענַאמרעּפ ַא ןרָאװעג ךיא ןיב רָאי יירד עטצעל יד ןוא ,שטיב ימַאימ

 םייב גנילירפ ןקיביײא ןטימ טָאטש רעקינוז רעקיזָאד רעד ןופ רעניואוונייא

 זַא טנעיילעג בָאה ךיא ןעוו טציא .טַאטש ַאדירָאלפ ןופ גערב-םי ןשיטנַאלטַא

 טָאה ,לבוי רעקירעי קיצכַא ס'רענייוו רַאזַאל טרעייפעג טרעוו קרָאי וינ ןיא

 | ,..טפַאשקנעב עסיורג ַא טּפַאכעגנָא ךימ

 ןוא טנעגיריד םעד רענייוו רַאזַאל ןופ גנוצַאשּפָא עלופ ַא ןבעג וצ ידכ

 ,ץַאלּפ רעמ ןבָאה טפרַאדעג ךיא טלָאװ ,רָאטיזָאּפמָאק םעד רענייוו רַאזַאל

 ךס ַא רעייז טניימ ןבעל סנשטנעמ ַא ןיא רָאי קיצכַא .טביולרעד רימ זיא'ס יו

 רעלטסניק רעשידיא רעד לייוו .רעלטסניק ַא ןופ ןבעל םעד ןיא טרפב --

 רָאנ ,ץנעטסיזקע-סנבעל ןייז רַאפ זיולב טשינ ןריפ וצ ןפמַאק ערעווש טָאה

 ןיק טימ טשינ טמוק רעלטסניק רע'תמא רעד .טסנוק ןייז רַאפ ךיוא

 ,םיכרד ןוא ןעמרָאפ ענעגייא ענייז ןפַאש וצ טכוז רָאנ ,סעלומרָאפ עקיטרַאפ

 זנוא ייב ןוא םענייק ייב טשינ -- "ןפיוקרַאפ , וצ גנירג טשינ זיא סָאד ןוא

 ...טשינ יאדווַא

 -קיזומ רעשידיא רעד ןיא ןעמוקעגניײרַא הליחתכל זיא רענייוו רַאזַאל

 סָאד ןעמענ טשינ !ןפַאשוצרעביא יז :הנווכ ןייא ןייז טימ רוטַארעטיל

 עינ ,ןגעוו עיינ ןפַאש רָאנ ,ןגעוו ןוא ןעגנַאלק עשינָאמרַאה עקיטרַאפ

 ,ןדָאטעמ עיינ ןעניפעגוצסיוא ,ןעלטימ עיינ ןעניפעג ןוא ןכוז ,סעקשזעטס

 ןופ עינַאמרַאה רעד ןיא ייס ןוא עידָאלעמ רעד ןיא ייס -- ןעגנודנעוװנָא עיינ

 .ןרילָאק-ןָאט

 ,טסנוק רעדעי ןיא עבַאגפיוא ערעווש ץנַאג ַא זיא סָאד ,ןגָאז טשינ ןעק'מ

 וצ ,ןש רָאפ ןוא ןכוז וצ :רעלטסניק ן'תמא ןדעי ןופ לרוג רעד זיא סָאד רעבָא

 ןעמ רעכלעוו טימ טסנוק רעד ןיא ךיז ןעלבירג וצ ,ךיז ןפיטרַאפ



 ינדרי יכדרמ 216

 -יגירָא סעּפע -- סעּפע סױרַא ריא ןופ טגירק'מ ןענַאװ זיב ,ךיז טקיטפעשַאב

 טכער טימ ןעק סָאוװ ,ימ יד ,טעברַא יד ןעוועג יאדכ זיא סָאװ ,סלענ

 :ןפורעגנָא ןרעוו ןָאק םעד ןופ רבחמ רעד ןוא טסנוק סלַא ןרעוו טנכײצַאב

 !רעּפַאש רעלעניגירַא ,רעלטסניק רעלעניגירָא

 ס'רענייוו רַאזַאל זיא סע סיורג יו ,רעכיז ףיוא טשינ סייוו ךיא

 םעד טימ ,וויטַאטילַאװק רעבָא ,וויטַאטיטנַאװק -- שזַאגַאב רעשילַאקיזומ

 זיא רע זַא ,ליומ ןלופ ץ'טימ סע גָאז ךיא ןוא ,ךיא סייוו ,טנַאקַאב ןיב ךיא סָאװ

 רעכיז ןוא ,סרָאטיזַאּפמָאק עשידיא עטסטריטנַאלַאט ערעזנוא ןופ רענייא

 .עקירעמַא ןיא ןטנעגיריד-רָאכ עשידיא עטסקידנצנעלג ערעזנוא ןופ רענייא

 לייוו ,ןייז םיכסמ טשינ ןעגנופַאש ענייז ןופ ןלעטש ךס ַא טימ ןעק ךיא

 ןייק זיא סָאד ןוא -- "למיה ןופ לרעלעט , סָאד ןכיירגרעד קידנעטש ליוו רע

 טגָאלש ,טלכיורטשעג לָאמ ךס ַא םעד בילוצ טרעוו רע רעבָא -- טשינ הלווע

 ןייז ,טסעמרַאפ ןייז קידנעטש טלעפעג רימ רעבָא ,"רענייטש , ףיוא ןָא ךיז

 םעד ןיא לייוו .קיטכיוו קרַאטש ןוא טנַאסערעטניא ןיוש זיא ןיילַא סָאד ;ןכוז

 ןליוו ַא ,גנואעז ,עיזיוו עשירעלטסניק ךיוא רָאנ ,עיציבמַא זיולב טשינ טגיל

 םענעגייא ןַא ףיוא ,ןשינעעשעג ןוא ןכַאז ,טלעוו יד ןשטייטסיוא ןלעוו וצ

 .סע טליפ ןוא סע טעז רע יוװ ,ןפוא ןקיטרַאנגיײא ןַא ףיוא ,רעגייטש

 ןפיוא טייג סָאװ רעלטסניק ַא יו ,רעדיוורעד ױזַא טשינ רימ זיא רענייק

 עקיטרַאפ ןופ זָאנ רעד רַאפ ןריפ ךיז טזָאל סָאװ ,געוו םענעטָארטעגסיוא

 טשינ רַאפרעד רעדיוורעד רימ זיא רע .הרוחס רענרעטינשעגוצ ןוא סעדָאמ

 רָאנ ,סעיינ סעּפע ןקעדוצפיוא לגוסמ טשינ ןפוא ַאזַא ףיוא זיא רע לייוו רָאנ

 טגָאז סע ,ביל טשינ ךיא בָאה עיצַאטימיא ןוא -- עיצַאטימיא טניימ סע לייוו

 ַא ייב לָאמעלַא ךוז ךיא ;ןרעה טשינרָאג רימ טזָאל סע ,טשינרַאג רימ

 ?ןרעה ךימ רע טזָאל סָאװ ,"ןל-עמשמיָאקייַאמ, םעד רעלטסניק

 ַא ,רעלטסניק ַא רַאפ ּפָאק ןיימ ןגיוב לָאמעלַא ךיא לע רעבירעד

 סנייז סעּפע טימ טמוק סָאװ ,רעלָאמ ַא ,טעַאּפ ַא ,רעביירש ַא ,רעקיזומ

 ךיא ליוו רקיע רעד ;סיוא טשינ ןיוש טכַאמ סָאד -- קיניײװ יצ ,ךס ַא ;סנגייא

 | ! םינּפ םענעגייא ןַא ןעז

 לקיטרַא ןשּפיה ץנַאג ַא ןביירש טנעקעג טלָאװ ךיא ,טקרעמַאב ןיוש יו |

 ךָאד ,טצינערגַאב זיא ץַאלּפ סָאד רעבָא ,לבוי ןקירעי קיצכַא ס'רענייוו דובכל

 םעד דמערפ רשפא בױהנָא ןיא טגנילק קיזומ ס'רענייוו :ןרעװ טגָאזעג ףרַאד

 טרעהעגנָא ךיז ןבָאה עכלעוו ,יד רַאפ טשינ רעבָא ,רערעהוצ ןכעלטינשכרוד
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 ןסייוו ןוא זיא קיזומ סָאװ ןסייוו סָאװ יד רַאפ טשינ יאדווַא ןוא -- קיזומ טימ

 רעשילַאקיזומ רעפיט ַא טימ רעקיזומ ַא זיא רע .טנַאלַאט ןייז ןצַאשוצּפָא יו

 ,קיומ רעשידיא רעד ןבעגעגרעביא ךיז ןצנַאגניא טָאה סָאװ ,עיצידורע

 יד ןביוהרעד וצ זיא ןוא ןעוועג זיא רָאטיזָאּפמָאק סלַא עבַאגפיוא סעמעוו

 ,ןטייקיליב וצ ןזָאלרעטנורַא ךיז טשינ ןוא קיזומ עשידיא

 ענייפ רָאג עקינייא ןפַאש וצ ןזיװַאב ןיוש טציא זיב טָאה רענייוו רַאזַאל

 עקימענרָאפ עסיורג עכעלטע ןבירשעגנָא טָאה רע .קרעוװ עשילַאקיזומ

 לָאצ ַא ךיוא ןוא ,רעדיל-אלָאס ,ןטעברַא:רָאכ םינימ ערעדנַא ןוא סעטַאטנַאק

 ַא טזייוו רע סָאװ םעד ףיוא קידנקוק טשינ ןוא -- קרעוו עלַאטנעמורטסניא

 עקיטייז ןוא ןגעוו עקיטייז טימ סיואכרוד ןייג וצ "ץנעדנעט, עקיד'רדסכ

 ."לרעּפ ךעלרינש, ךס ַא טימ ןטרָאד ןופ קירוצ רעבָא רע טמוק ,סעקשזעטס

 רעד ןיא שטנעמ ַא, ,ןורכז ןפיוא רימ טגיל סָאװ ,סעטַאטנַאק ענייז ןופ ענייא

 יד סָאװ ,רַאפרעד ןלעפעג רימ זיא ,(ןָאזנעסינ .א ןופ רעטרעוו) "טלעוו

 ןרָאװעג ןבירשעג זיא יז ;רעיײנ ַא סיואכרוד זיא ליטס רעד ןוא םרָאפ

 עשינָאמרַאה עיינ ץנַאג טול ,רעגייטש ןשיטסינרעדָאמ ַא ףיוא ןצנַאגניא

 ,קיזומ ןביירש ןופ ןפוא םענָאלבַאש םענופ שרעדנַא ירמגל זיא סָאװ ,םיללכ

 -יבמָאק עשינַאמרַאה עיינ טולָאסבַא טימ סיוא ךיז טנכייצ עטַאטנַאק יד

 .רענעט עלופגנַאלק ןוא עשידָאלעמ טימ ,ןסנַאוינ ,ןעגנוריטַאש-ןָאט ,סעיצַאנ

 ןוא ךייא טּפַאכרַאפ סָאװ ,סָאטַאּפ ַא וצ קיזומ יד ךיז טביוהרעד זייוורעטרע

 טימ םי ַא קיזומ רעד ןיא טניפעג ריא ;רָאג זיב ךייא טריגירטניארַאפ

 | ,תוממורתה ןוא טפַאשביל

 זנוא רַאפ ןרעדליש עכלעוו ,עמעָאּפ רעד ןיא סעיצַאוטיס ערעדנוזַאב יד

 ןסייוו ןוא ןצרַאוװש ,ןלעג םענופ ןטלַאטשעג יירד יד ,ןרעטקַארַאכ יירד יד

 ףיוא ןרעוו ,סױרַא יז ןשיווצ ןסקַאװ עכלעוו ,ןטקילפנָאק יד ןוא ,עלעשטנעמ

 -ץעלַאנָאט ןופ קיזומ רעד ךרוד טכַארבעגסױרַא רעגייטש ןלופסקורדנייא ןַא

 ַא ךיז רַאפ רימ ןבָאה ָאד .ןפוא םענייפ רָאג ַא ףיוא רענעט עשירעלַאמ

 ןוא לעניגירַא טסכעה זיא סָאװ ,םענרַאפ ןסיורג ַא ןופ קרעוו שילַאקיזומ

 זיא טסקעט רעד .ןרָאװעג ןבירשעגנָא שינכעט ןוא שירעטסיימ ,קיטרַאנגיײא

 רָאטיזָאּפמָאק םענופ טרעוו רָאנ ,שינעּפעשטוצ עקיטייז ןייק טשינ ָאד

 ךיז טמוקַאב סע זַא רעגייטש ַאזַא ףיוא טשטייטעגסיוא שילַאקיזומ-ךעלפערט

 עיצרַאּפָארּפ רעלופ ןיא ָאד זיא וטפיוא רעשילַאקיזומ רעד .ךַאז עצנַאג ןייא

 טָאה ןָאזנעסינ .א טעָאּפ רעד סָאװ ,עיגרענע רעשירעטכיד רעד טימ
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 ןוא שיריל:שירעלייצרעד זיא קיזומ יד .עמעָאּפ רעד ןיא טבעוװורַאפ

 -- ץרענייוו רַאפ שיטסירעטקַארַאכ רָאג זיב זיא סָאװ ,שיטַאמַארד-שימַאניד

 .רַאפ עוויטיסנעס ןוא ןטסַארטנָאק עפרַאש ןופ רָאטיזַאּפמָאק םעד

 ,"ןטיײקציּפש

 ָאד ךיא לעוװ ,ןגיוצרַאפ ןיוש ךיז טָאה לקיטרַא סָאד זַא ,עז ךיא

 ןוא געט -- םימי תכירא רַאליבוי םעד ןשטניוו ןוא ,עלעטניּפ ַא ןלעטשקעוװַא

 ,קרעוו עשירעפַאש עקיטכורפ ךס ַא ךָאנ ןופ ןרָאי

 .י 1 ,1977 ,24 לירּפַא ,"טייהיירפ ןגרָאמ,

 רעּביירש ַא ןופ עטכישעג יד

 -- ףראד'מ ןוא -- געמ ןעמ ,רעלטסניק עשידיא עטמירַאב רעדָא

 -יירש עשידיא עלופטסנידרַאפ רעבָא רעקינייװ ןגעוו ןביירש ךיוא

 ַא יו זיא רוטַארעטיל ַא .רעלטסניק עשידיא עלופטסנידרַאפ רעדָא ,רעב

 עקיניילק ןייז ךיוא ןזומ ,רעמייב עסיורג יד ןעזסױרַא לָאז ןעמ ידכ :דלַאװ

 .עקניציּפ רָאג וליפַא ןוא -- ךעלעמייב

 רעדָא לָאגָאג ןייק ,וװָאכעשט ןייק ,יַאטסלָאט ןייק ןעוועג טשינ זיא רע

 ,ל .י ,םכילע םולש ,םירפס רכומ עלעדנעמ ןייק טשינ ןוא ;יקסוועיַָאטסָאד

 ,דלעפנעזָאר הנוי רעדָא ,ןעזייר םהרבא ,ןָאסלעגרעב דוד ,שַא םולש ,ץרּפ

 עטַאלג ןבירשעג טָאה סָאו ,רעביירש רעשידיא ַא ןעוועג זיא רע רעבָא

 רע .קַאמשעג ןוא קיטַאלג טנעיילעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןעגנולייצרעד עצרוק

 ןיא סנטסיימ ,ןלַאנרושז ,ןגנוטיצ עכעלגעט ןיא ןקורד ייז טגעלפ

 ,םולב קחצי ןעוועג זיא ןעמָאנ ןייז -- "סטרעוורַאפ,

 ןענַאטשעג טשינ םענייק זיא רע ,טירט עליטש טימ ,עלעשטנעמ ליטש ַא

 טלָאװעג טשינ טָאה ,טּפַאכעגסױא טשינרָאג םענייק ייב טָאה ,געוװ ןיא

 -- טבעלעג ליטש ,ךיז טקורדע ג ליטש ,ןבירשעג ליטש :טלעוו יד ןעמעננייא

 רע זַא טסואוועג טשינ טָאה ,וליפַא דחא:םג ןייא ןייק .ןברָאטשעג ליטש ןוא

 ףיוא ןוא קרָאי וינ ןיא טבעלעגּפָא ןרָאי ענייז עלַא טָאה רע .ןברָאטשעג זיא

 סייוו ךיא ,טייקנַארק תמחמ יצ ,טײקנײלַא תמחמ יצ -- ןרָאי ערעטלע יד

 ,רעביירש עשידיא עטמירַאב ןגעוו ןביירש אקווד רדסכ טשינ זומ ןע
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 םעניא ,ל'רדח ןיילק ַא ןיא ,שטיב ימַאימ ןיא טצעזַאב ךיז רע טָאה -- טשינ

 .סַאג עטרעפ ןוא וויירד ןעשַא ףיוא ,לעטָאה "רופלַאב דרַאל,

 וינ ןיא טניואוועג טָאה רֶע ןעוו רעירפ ייס טנעקעג ןע'מולב בָאה ךיא

 טָאה רע .שטיב ימַאימ ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע ןעוו ,ךָאנרעד ייס ןוא ,קרָאי

 ןענייז ייז .רעביירש עשידיא ןופ רעדליב טימ עיצקעלָאק ענעטלעז ַא טַאהעג

 ,לרעמיצ ןיילק ןייז ןופ טנעוו יד ףיוא ןעגנָאהעגפיוא ןעוועג עלַא םיא ייב

 רע יו םעדכָאנ ,ןעמוקעגניהַא זיא רעדליב טימ עיצקעלַאק עקיזַאד יד ואוו

 זיא סע ואוו טשינ סייוו ךיא יו טקנוּפ ;טשינ ךיא סייוו ,ןברַאטשעג זיא

 רעד ייס ?ןטּפירקסונַאמ ןוא רעכיב ענייז טיוט סע'שולת ךַאנ ןעמוקעגניהַא

 ייס ןוא ,טניואוועג טָאה םולב ואוו לעטָאה "רופלַאב דרָאל, םענופ סָאבעלַאב

 ןבָאה ,טניואוועג טָאה שולת ואוו לעטָאה "ןָאטסקעלב , םענופ סָאבעלַאב רעד

 .רעביירש עשידיא ןוא רעכיב עשידיא ןופ סעמיצ םעניילק ַא טכַאמעג ךיז

 -טסימ ןיא סַאג רעד ףיוא רעדנַא ןַא טימ ץלַא ןפרָאװעגסױרַא -- ןברַאטשעג

 ...טפעשעג ַא רוטּפ ןוא ,ןטסַאק

 ףיוא "לַאיָאר , עפַאק ןיא רעײגנײרַא רעטפָא ןַא ןייז טגעלפ םולב קחצי

 סָאװ ,טפעשעג-רוב ס'נַאמרעדיב ןיא רעדָא ,קרָאי וינ ןיא ,וינעווע דנַאקעס

 ךיוא זיא רע .וינעווע דנָאקעס ףיוא ,"לַאיַאר , עפַאק רעד םעל ןעוועג זיא

 טסיא ףיוא "עירעטעפַאק ןדרַאג, רעד ןיא רעכוזַאב רעקידנעטש ַא ןעוועג

 ןופ טייוו טשינ ,"יעפַאק עשירעביירש, יד ןפורעג טָאה'מ סָאװ ,יעװדַארב

 ליטש ױזַא ,ןעמוקעגניירַא ליטש זיא רע יו ױזַא .עדייבעג "סטרעוװרַאפ , רעד

 "חלושמ ,, רעד יו ,רעגניפ ץיּפש יד ףיוא ,ליטש ,ַאש .ןעגנַאגעגקעװַא רע זיא

 ןקיבלעז םעד טַאהעג לָאמעלַא טָאה רע ."קוביד רעד, עמַארד סיקסנַא ןיא

 ףיוא סעכ ןיא רעדָא ,זגורב ןעוועג זיא רע ןעוו וליפַא -- םינּפ ןפיוא לכיימש

 ןגערפיוא רעדָא ,ךיז ןכַאק ןעזעג טשינ לָאמנייק םיא בָאה ךיא םגה ,ןצימע

 ,"חלושמ,רענעריובעג ַא ,ךיז

 ,טשינ ךיא סייוו ,ןבעל וצ ףיוא ןעמונעג טָאה רע ןענַאװ ןופ ןוא ואוו

 ַא טימ ,ןָאטעגנָא ןייר ןעגנַאגעג קידנעטש זיא רע .טבעלעג טָאה רע רעבָא

 לעוװ ךיא .שוילעּפַאק ןטרַאה ַא ןוא ,טַאװַארק ןטיור ַא טימ ,דמעה רעסייוו

 ןייז טָאה רע זַא ךיז טכַאד רימ ;טלקניפעג םיא ןופ טָאה סע זַא ,ןגָאז טשינ

 םעד ןיא ןעזעג קידנעטש םיא בָאה ךיא ;ןטיבעג טשינ לָאמנייק גוצנַא

 .טסערּפעגסיױא ןוא ןייר רעבָא ,גוצנַא ןצרַאוװש ןקיבלעז

 רעקיבלעז רעד ןיא ,41 רעמונ ,רעווקס ןָאינוי ףיוא טָאה םולב ,ָאי
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 -נכָאװ רעקרָאי וינ, ןופ עיצקַאדער יד ןענופעג ךיז טָאה סע ואוו עדייבעג

 -ַארעטיל, ַא טימ טריפעגנָא טָאה רע ואוו ,ל'רדח ןיילק ַא טַאהעג ,"טַאלב

 ןטּפירקסונַאמ ןרעסעבוצסיוא ףיוא ,ןפורעג סע טָאה רע יוװ ,"ַָארויב עשיר

 ןטיירגוצ ךיוא ןוא ,סעקילַאק ע'טושּפ רעדָא ,רעביירש רעגנַאפנָא ןופ

 ,סעיצַאזינַאגרָא-ןטפַאשנַאמסדנַאל ענעדישרַאפ רַאפ "ווירב עשיטייל

 םעד ןופ -- םיצַארעמַא עטסיוו ןעוועג ךעבענ ןענייז ןרַאטערקעס סעמעוו

 טשינ רע טָאה םינּפה ךס ןייק ."הנויח , לסיב עמערָא ןייז ןגיוצעג רע טָאה

 טניואוועג טָאה ןוא ,רעדניק ןָא ,בייוו ַא ןָא ןעוועג זיא רע םורָאוװ ,טפרַאדַאב

 ,סקנָארב ןיא לרעמיצ ןעמערַא ןַא ןיא ץעגרע

 ןייז טיול -- עניב רעד רַאפ רעטקַארַאכ ַא ,ּפיט ַא ןעוועג זיא םולב קחצי

 טשינ וליפַא טָאה רע .ןרעינַאמ ענייז טיול ןוא ,ןעזסיוא ןייז טיול ,סקואוו

 ףיוא ןייגוצפיורַא רָאיטקַא רעקיטרַאפ ַא ,עקנימש ןייק ,םירג ןייק טפרַאדעג

 -סיוא-קימת, בלַאה ,ןּפיט עכלעזַא ןיא ךיז ןקיטיונ סרעטַאעט .עניב רעד

 ןרַאפ ךיוא ןוא רָאסישזער ןרַאפ לַאירעטַאמ רעטוג ןענייז ייז -- "עקידנעעז

 ,רעבָאה:ביל זיולב טשינ ןבָאה ףרַאד עניב יד .רעטַאעט ןיא םלוע

 ,"ןּפיט-עקיד'לזמ-םילש , עכלעזַא ךיוא רָאנ ,סרעקימָאק ,ןדלעה עשיטַאמַארד

 ..."ןגיוא-עטַאוװע'מת, ןוא "ךעל'מינּפ-ךעבענ, עקידנעטש טימ

 ענייז ןענייז סנטשרע -- טנעיילעג לָאמעלַא ןע'מולב בָאה ךיא ,אי

 יז ןענייז סנטירד ןוא ;עצרוק ןוא עטַאלג ןעוועג לָאמעלַא ןעגנולייצרעד

 וצ טנַאלַאט ןקירעהעג םעד טַאהעג טָאה רע .עטיובעגפיוא טוג ןעוועג

 ןקיטיונ םעד ,רעטקַארַאכ ַא ןלָאמ ,דליב ַא ןבעגרעביא ,השעמ ַא ןלייצרעד

 -מערַאוװ טימ ,ןבעל טימ טמעטָאעג טָאה גנולייצרעד ַא ענייז .ברַאפ ןוא ןושל

 םוש ןייק טליפעג טשינ םיא ייב ךיז טָאה סע .טייקכעלדליב ןוא טייק

 זיא רע -- טייקנבירטרעביא ,טײקטכַארטעגוצ ,טײקטציּפשעג ןייק ,לעטשנָא

 רעבירעד ןוא .טנַאלַאט טימ רעבָא ,טושּפ ,רעלייצרעד רעמיטיגעל ַא ןעוועג

 ...זיב טקורדעג "סטרעוורָאפ , ןופ רעטקַאדער רעד ,ןַאהַאק .בא םיא טָאה

 ןפרָאוװעג טָאה רע יוו טקנוּפ -- ןח'מוא ןַא ןפרָאוװע ג םיא ףיוא טָאה רע זיב

 ןוא ץדלעפנעזָאר הנוי ףיוא ,ץ'רואינש ףיוא ,ןישַא ףיוא ,רעגײטשַא ,ןח'מוא ןַא

 ןפרַאװ וצ "ןעניגרַאפ ,, טנָאקעג ךיז טָאה רע ביוא ? טשינ סָאװרַאפ .ערעדנַא

 ןַא ןייז םולב קחצי לָאז סָאװרַאפ ָאט -- ןרעב עכלעזַא ףיוא ןח'מוא ןַא

 יב ? םַאנסיוא

 ,בא יו ,םעדכָאנ דָארג ןלַאפעגסיױא זיא ןח'מוא רעד :קידריוװקרעמ ןוא
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 ערעגנעל ַא ס'מולב קחצי טקורדעגּפָא "ּפמָאּפ, סיורג טימ טָאה ןַאהַאק

 ןיא ךוזַאב ַא םענייז ןגעוו ,ךוב ַא ןיא סױרַא ךָאנרעד זיא סָאוװ ,גנולייצרעד

 -טלעוו עטייווצ יד רעדייא םעד רַאפ ץרוק ,ןלױּפ ןיא לטעטש םייה ןייֵז

 ןבָאה ןקורדנייא ס'מולב רעדייא זַא ,קניידעג ךיא .ןכָארבעגסיױא טָאה המחלמ

 ןעמוקעגסױרַא ןַאהַאק .בא זיא ,"סטרעוװרָאפ , ןיא ןקורד וצ ןביוהעגנָא ךיז

 טימ ,"סטרעוורָאפ , ןופ טייז רעשירַארעטיל רעד ףיוא לקיטרַא ןסיורג ַא טימ

 -ןעמל ,ןלָאז רענעייל יד זַא ןוא ןקורדנייא יד ןגעוו ןעגנַאזעג-ביול עסיורג

 ךיז טָאה "ןעגנַאזעג ביול, ס'נַאהַאק טיול .ןענעייל וצ ןלעפרַאפ טשינ ,םשה

 ַא טשינ רועיש ,"לרעּפבש לרעּפ , ַא זיא סָאד זַא ,קורדנייא רעד ןפַאשעג

 | ...שינעעשעג עשירַארעטיל

 זיא גנולייצרעד ערעגנעל יד יו םעדכָאנ רעבָא .טוג ךָאד זיא ,ונ

 ,ץוּפ -- ןוא "לשיד, םעד טעוװערעקרַאפ ןַאהַאק טָאה ,ןרָאװעג טקורדעגּפָא

 -פיוא םיא טָאה ןוא ןע'מולב ףיוא ןח'מוא ןַא ןפרָאװעג לָאמַאטימ טָאה רע

 ...ּפמָאל םוצ דער ?שטייטס ...ינעשז סיוא ,קיטרַאפ .ןקורד וצ טרעהעג

 תואצוה ענעגייא ענייז ףיוא טָאה ןוא טּפַאכעג םולב רעליטש רעד טָאה

 רע ;ןע'נַאהַאק טימ "קלב, טנרעלעג טָאה רע ואוו ,טעלפמַאּפ ַא טקורדעגּפַא

 טָאה סע רעבָא ,רָאטקַאדער ןסיורג ןטימ "ז'הנעט ,סיוא טריבורּפ ךיז טָאה

 רַאפ זיא "סטרעוורָאפ , םענופ ריט יד ...סעקנַאב ןטיוט ַא יוװ ןפלָאהעג םיא

 טשינ ךיז טָאה ןַאהַאק .רעסעלש ןביז ףיוא ןרָאוװעג ןסָאלשרַאפ ןע'מולב

 -- ןוא סע זיא סָאד טָא ;ןעמ טניימ םיא טשינ יו ױזַא ,טכַאמעג קידנסיװ

 טָאה םולב סָאװ ,דייר עפרַאש ןוא תונעט עטכערעג עלַא ,?ומעסָאּפ טיב,

 זיא רע .רעסַאו ןפיוא יוו ןבילבעג ןענייז ,טעלפמַאּפ ןייז ןיא טצונַאב

 רעבָא ,סקניל ןוא סטכער ףיוא טלייטעג טלעפמַאּפ ןייז ןוא ןענַאגעגמורַא

 טשינ ןע'מולב וליפַא טָאה רע .םעד וצ טנַאװ יד יו ביוט ןבילבעג זיא ןַאהַאק

 -"ץגּפָא .טרָאוו ןייא ןייק טימ ,הרוש ןייא ןייק טימ ןרעפטנע טוואורּפעג

 ןַאהַאק סָאװ ,"לייטרוא-טיוט, רעד .סע זיא סָאד טָא ןוא ,טלגיזרַאפ ,טע'מתח

 -טיוט, רעקיבלעז רעד ןעוועג זיא ,ןע'מולב קחצי רעביא ןבעגעגסױרַא טָאה

 רעביא ,ץרואינש רעביא ,ן'שַא רעביא ןבעגעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,"לייטרוא

 ...ןיוש ןוא ,ןבירשעגרעטנוא -- ן'דלעפנעזָאר הנוי

 קחצי ןופ טשינ -- םיכרד עפיט יד ןיא ןײגנײרַא טשינ ָאד ליוו ךיא

 ךיז בָאה ךיא ."לייטרוא-טיוט, ס'נַאהַאק .בא ןופ טשינ ןוא תונעט ס'מולב

 םיכוסכיס רעדָא ,קיטילַאּפ רעשירעביירש רעד ןיא טשימעג טשינ לָאמנייק
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 ,"םיבוט-םישעמ , עלַא יד .רעטעברַאטימ ערעייז ןוא ןרָאטקַאדער יד ןשיווצ

 ןיא טנעה יד ןרימשסיוא טשינ ךיז טליוו סע ןוא טנַאקַאב טוג רימ ןענייז

 | ...עטָאלב

 :ץגמורַא זיא ,"סטרעוורָאפ, ןטימ ןסיירעביא ןכָאנ ,םולב קחצי ,ָאי

 -רַאפ ַא ןגָאז טפרַאדעג רשפא טלָאװ ךיא .רעטשיוטנַא קרַאטש ַא ןעגנַאג

 ,טייקטרעטיברַאפ ןייק ןעזעג טשינ םיא ייב בָאה ךיא רעבָא ,רעטרעטיב

 לכיימש ןקידנעטש ןייז טימ רעקיאור ַא ןעגנַאגעגמורַא רע זיא טּפיוהרעביא

 -ןעשָא רעביא רעטכַארטרַאפ ַא ןריצַאּפשמורַא טגעלפ רע :שטיב ימַאימ ןיא

 ,םוטנגייא ןייז ןעוועג טלָאװ ימַאימ טָאטש יד יו ךיילג ,םי גערב םייב ,וויירד

 ס'נַאמּפָאה ןיא ןּפַאכנײרַא ךָאנרעד ךיז רע טגעלפ ,וויירד ןעשָא ןופ

 אנח ,רעקידעבעל רעד ,ינודקומ .רד ןציז טפָא ןגעלפ סע ואוו ,עירעטעפַאק

 -נײרַא -- ץרַאוװש .י .י ,ימַאימ ןייק ןעמוק טגעלפ רע ןעוו דלעפסעטָאג

 ױזַא ,םולב קחצי ןעוועג זיא סָאד טָא .ןייגקעװַא ליטש ךָאנרעד ןוא ןעמוק

 ןייז ןיא ,ןברָאטשעג טנלע ןיא ליטש רע זיא ױזַא ןוא -- טריפעג ךיז רע טָאה

 ...שטיב ימַאימ ןיא ,לעטָאה "רופלַאב דרָאל , םעניא ,לרעמיצ ןגנע

 . ,י.1 ,1976 .טקָא ,"טייהיירפ ןגרָאמ,

 ?טַארּב יָאמ ןַאי;

 ייב ךיז טעב רע ;ּפָא טשינ ךימ טזָאל רע ןוא דָאזיּפע ןשיגַארט ןקיזָאד

 ! ךימ בײרשַאב :רימ

 סע סָאװ סָאד זיא ,דָאזיּפע םעד ןעזוצ םענופ טקַאפ רעד יװ רעמ ךָאנ

 .סיא רעטצעל רעד ןרעיוא עניימ ןיא ןעגנילק וצ ףיוא טשינ רימ טרעה

 עינ ,טַארב יַאמ ,ןַאיי :רעדורב ןטייוצ םוצ רעדורב ןייא ןופ יירשעג

 | ,(! טשינ סיש ,רעדורב ןיימ ,ןַאי) "!יַאילערטס

 רָאי ןופ רעטניוו ןטימ ןיא ,טייצ-עיצולָאװער רעד ןיא ןעוועג זיא'ס

 זיא סָאװ ,ענשעווָאלס לטעטש םעניילק םעניא סע טָאה טריסַאּפ ןוא ,8

 ןיא ,עסעילָאּפ ןוא ,עניַארקוא ןיא ,ןילָאװ ןשיווצ ץענערג רעד ףיוא ןגעלעג

 ןיב ךיא .ןרָאװעג ןריובעג ןיב ךיא ואו לטעטש סָאד ,דנַאלסור-סייוו

 םעד ןעזעגוצ בָאה ךיא טניז רָאי קיצפופ ןוא טכַא ןרָאוװעג זיא' 0
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 טָאה דליב-רעדיוש סָאד רעבָא ,רָאי ןעצ יו רעמ טשינ טלַא ןעוועג טלָאמעד

 טשינ ןפוא םושב סע ןָאק ךיא סָאװ ,ןורכז ןיימ ןיא ףיט טצירקעגנייא רימ ךיז

 ןוא ערעשיגַארט ךס ַא ןעזעגוצ ןוא טבעלעגרעביא בָאה ךיא .ןסעגרַאפ

 יד סעסָאק טימ ןדיינשרעביא סָאד ,רעגייטש ַא ,ןדָאזיּפע ערעקיטולב

 ןפיוא לקנַאי ןוז ןקירעי ןצפופ ןייז ןוא רעדיינש םעד לוולעוו ןופ רעזלעה

 ךיז בָאה ךיא סָאװ דָאזיּפע רעד רעבָא ,רעטסיולק ןבעל קרַאמ ןטימ עמַאס

 רעד ןעוועג זיא רֶע לייוו ,ןוקית ַא רימ ןופ טנַאמ ןביײרשַאב טציא טצעזעג

 ...טקוקעגוצ בָאה ךיא סָאװ ןבעל גנוי ןיימ ןיא רעטשרע

 םירעיוּפ יד ,קיטנוז ַא ןיא ןעוועג זיא'ס ,ןענָאמרעד ןָא ךיז בייה ךיא

 ןטימ ןפיוא ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,רעטסיולק ןופ סױרַא טשרע ןענייז

 ַא :שינעפיול ַא טימ שינעּפוטש ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה לָאמַא טימ ןוא קרַאמ

 ןבָאה ,ץיּפש רעד ןיא ָאנישרַאטס ןטימ יפרעוו ףרָאד םענופ םירעיוּפ עּפורג

 ,רעטכָאט עגנוי ַא ןוא יורפ ןייז טימ רעיױּפ ןכיוה ןטנוזעג ַא ןריפוצ טכַארבעג

 םוצ טריפעג ייז טָאה'מ -- ןטניה ףיוא קירטש טימ טנעה יד ןדנוברַאפ

 זיא ןכערברַאפ רעייז סָאװ ןיא טסואוועג טשינ טָאה רענייק .טסָאלַאװ

 ּפערט יד ףיוא ןעוו ,רעטעּפש ןענופעגסיוא טשרע ןעמ טָאה סָאד ,ןענַאטשַאב

 עציניש רעד ייב סַאג רענעווטסיל רעד ןופ קע ןפיוא טסָאלָאװ ןעיורג םענופ

 טָאה ,עצינלָאב רעטיור רעד רעביא ןגעק טמיוצעגמורַא ףיוה ןסיורג ַא טימ

 :עציו ןטימ ,ַארודַאש  ַאװַאס ,לעיטַאדיסדערּפ רעד ןזיווַאב ךיז

 סָאװ עדַאמָארג רעסיורג רעד רַאפ ןוא ,ווָאלסַאז רתלַא ,לעיטַאדיסדערּפ

 טָאה סָאװ ,עטכישעג עקיטולב יד טלייצרעד ףיוה ןפיוא ןבילקעגנָא ךיז טָאה

 .תוחּפשמ-רעדירב ייווצ יד ןשיוװצ טליּפשעגּפָא ךיז

 ענשעווָאלס ןופ טייוו טשינ ,יפרעוו ףרָאד םעניא :ןעוועג זיא סע יוװ טָא

 קושטלעוװַאּפ יערדנַא -- תוחּפשמ ערעייז טימ רעדירב ייווצ טבעלעג ןבָאה

 יערדנַא .קושטלעווַאּפ ןַאי ןוא ,רעטכָאט-ףיטש ַא ןוא יורפ רעטייווצ ןייז טימ

 ןבָאה רעדירב עדייב .רערעגניא רעד -- ןַאי ןוא רערעטלע רעד ןעוועג זיא

 ,דרעפ ,תומהב ,רעדלעפ םיקלח עכיילג וצ ט'נשרי"עג ןטַאט רעייז ןופ

 תעב רעבָא .ןטײקשיטַאבעלַאב ערעדנַא ךָאנ ןוא ,רעניה ,זנעג ,ףָאש ,םיריזח

 סלַא טנַאקַאב ןעוועג ףרָאד ןצנַאגניא זיא ןַאי רעדורב רערעגניא רעד

 רערעטלע רעד זיא ,ןבעל ןשיטַאבעלַאב ַא טריפעג טָאה ,שטנעמ רעליטש

 רעסיורג ַא סלַא טסואווַאב ןעוועג ףרָאד ןצנַאג ןרעביא יערדנַא רעדורב

 -מורַא ךיז ,ןעקנעש יד ןיא טרעגלַאװעג טכַאנ ןוא גָאט ךיז טָאה סָאװ ,רוכיש
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 ןגָאלשעג רענייז בייוו רעד טָאה ןוא ,ןעיורפ ענעסַאלעגסױא טימ טּפעלשעג

 טשינ טָאה יז רעבָא ,עליואוו ַא ןעוועג יורפ עטשרע יד זיא דָארג .חצר-תוכמ

 טָאה יערדנַא .ןברָאטשעג זיא ןוא ּפעלק ערעווש יד ןגָארטרעבירַא טנעקעג

 רעטייווצ ַא רַאפ טַאהעג הנותח דלַאב טָאה ןוא טייצ ןייק ןרָאלרַאפ טשינ

 רע עכלעוו ןיא ןעקנעש יד ןופ םענייא ןיא טכוזעגּפָא טָאה רע סָאװ ,יורפ

 ןקירעדינ ןקיבלעז םענופ ןעוועג ןענייז עדייב .ןרעגלַאװמורַא ךיז טגעלפ

 גנידצלַא טָאה'מ זיב ט'רוכישעג גנַאל ױזַא טָאה'מ ןוא רעטקַארַאכ

 יד טימ זנעג יד ,םיריזח יד ,דרעפ יד ,תומהב יד ,רעדלעפ יד :ןקנורטרַאפ

 ןיא רעטכָאט יד טּפעלשעגנײרַא ךיוא טָאה'מ .ןגעמרַאפ עצנַאג סָאד ,רעניה

 ...תורכיש רעד

 ,יערדנַא רעדורב רעד טָאה ,ןבילבעג טשינרָאג רעמ ןיוש זיא'ס זַא

 .ןַאלּפ םענעגושמ ַא טכַארטרַאפ ,רעטכַאט רעד ןוא בייוו רעד טימ ןעמַאזוצ

 ןופ טכַאנ ַא ףיוא ןרָאּפקעװַא לָאמַא טעװ ןַאי רעדורב רערעגניא רעד ןעוו

 יד ןענע'גרה ןוא םיא וצ זיוה ןיא ןּפַאכנײרַא טכַאנייב ךיז ןעמ לָאז ,םייה רעד

 ךָאנרעד ןוא ַאד רָאנ זיא סָאוװ ןריבַארסיױא ,רעדניק ייווצ יד טימ יורפ

 רעבָא .םינלזג ןָאטעג ןבָאה סָאד זַא ןגָאז טעוו'מ ןוא זיוה סָאד ןדניצרעטנוא

 ַא ןפורעגסױרַא יירעדרעמ יד טָאה ,ןָאטעגּפָא ןרָאװעג זיא סָאד רָאנ יו

 ןעיערדנַא ףיוא ןלַאפעג דלַאב זיא דשח רעד ןוא ףרָאד ןצנַאג ןיא םערוטש

 ןעמַאזוצ ףרָאד ןופ ָאנישרַאטס רעד .רעטכַאט-ףיטש רעד ןוא יורפ ןייז טימ

 רעגנַאל ַא ךָאנ ןוא ןעיערדנַא וצ ןָאטעג םענ ַא ךיז ןבָאה ,ןפליהעג ענייז טימ

 ןופ ןענייז סָאװ ּפעלק ערעווש ןופ גנוטיײלגַאב רעד רעטנוא ,גנושרָאפסיוא

 יורפ רעד טימ רע זַא :ןעוועג הדומ יערדנַא ךיז טָאה ,ןגיולפעג ןטייז עלַא

 יד ןעוו .ןכערברַאפ ןקיטולב םעד טריפעגכרוד ןבָאה רעטכַאט-ףיטש יד ןוא

 ןפליהעג ענייז טימ ָאנישרַאטס רעד טָאה ,טנַאקַאב ןרָאװעג זיא ךַאז

 םוצ ענשעווָאלס ןיא רעדרעמ עטלַאק יירד יד ןעגניירב וצ ןסָאלשַאב

 ,טסָאלָאװ רעצנַאג רעד סָאװ ,לעיטַאדיסדערּפ ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,טסַאלָאװ

 ךעלצעזעג טָאה ,רעפרעד ייר עצנַאג ַא טרעהעג ןבָאה סע ןכלעוו וצ

 ,ןבילקעגסיוא

 םיחצור עטלַאק יירד יד טָאה'מ :רעצרוק ַא ןעוועג זיא טּפשמ רעד

 ןפוא םעד ךיא לעװ .טריפעגסיוא ךיילג םיא טָאה'מ ןוא טיוט םוצ טּפשמ'רַאפ

 זַא טקַאפ רעד .ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק ,טריפעגסיוא םיא טָאה'מ ױזַא יו

 ךָאנ רימ טייטש רע ןוא רָאי קיצפופ ןוא טכַא קעװַא טלָאמעד טניז ןיוש זיא'ס
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 ןרעסַאװ ךס ַא ןענייז טלָאמעד טניז .ךיז רַאפ ןײלַא טדער ,ןגיוא יד רַאפ ץלַא

 לטעטש:םייה ןיימ ןיא ךָאנרעד בָאה ךיא ;ןפָאלעגּפָא ןקירב יד רעטניה

 ,ןלַאפנָא עשיטידנַאב ענעדישרַאפ ןוא םָארגָאּפ ןקיטולב ַא טבעלעגרעביא

 ...יקעװַא רימ ןופ טשינ טייג ןוא טבעל דָאזיּפע רעשיגַארט רעד רעבָא

 ַאקעצ ַא ןעיערדנַא סױרַא טסָאלָאװ ןופ טּפעלש'מ יו ךיא עז טָא

 טגייל'מ ,עטלייבעצ ךיוא ,רעטכַאט רעד טימ יורפ יד םיא ךָאנ ןוא ןטעוועט

 ןוא דרעפ טימ ןטילש ןטיירגעגוצ ַא ףיוא יורטש ןטָאלָאק יוװ קעווַא ייז

 ןייק ואוו ,עציניש רעד ןופ קע ןיא קעװַא טייוו:טעה יירד עלַא ייז טריפ'מ

 סױרַא ןצרַאטש יינש ןכרוד ,רעבָא טגיל יינש רעד .טשינ ןעייג ןשטנעמ

 סָאװ ןעז ןליוו ןוא ןסיורד ןטלַאק םוצ ךיז ןסייר סָאװ ,ךעלעמייב עקיניילק

 ,..טָאה למיה רעד םינּפ ַא רַאפ

 ןעמ ןוא ןעיורפ ייווצ יד ּפָארַא ןטילש ןופ ןעמונעג ןעמ טָאה טשרעוצ

 ןלָאז ייז זַא ,ןטילש םענופ סעניבַארד יד וצ ןדנובעגוצ קירטש ןטימ ייז טָאה

 ַארודַאש לעיטַאדיסדערּפ רעד טָאה סעינַאמערעצ םוש ןָא ןוא ךיילג ןייטש

 טיירג ןענַאטשעג ןענייז עכלעוו ןרענָאיצילימ ייווצ יד וצ לעפַאב ַא ןבעגעג

 לָאמנייא ,סָאש ַא ךיז טרעהרעד'ס !יַאילערטס , :ןסקיב ענעדָאלעגנָא יד טימ

 -רעדנַאנַאפ ךיז זיא םלוע רעד ...קיטרַאפ ןוא ןָאטעגּפָא ,לָאמ ןטייווצ ַא ןוא

 טַאהעג ןבָאה עלַא טשינ :זנעג ענעקָארשעגרעביא יו ,ןטייז עלַא ןיא ןפָאלעג

 ןייז לָאז -- ןשטנעמ ייווצ טסיש ןעמ יו ןקוק ןוא ןייטש וצ שזַארוק םעד

 ...רעדרעמ וליפַא

 םענוװַאלג םעד ,ןעיעּרדנַא וצ ןָאטעג םענ ַא ךיז ןעמ טָאה ךָאנרעד

 וצ ןדנובעגוצ קירטש ַא טימ ןעמ טָאה םיא ךיוא .יירעדרעמ רעד ןופ "ּפָאק,

 רע שטָאכ ,ענורטס ַא יו ךיילג ןייטש לָאז רע זַא ,ןטילש םענופ סעניבַארד יד

 םיא ייב ךיז ןבָאה ינק יד ...ייס-יוו-יס טיוט ןעוועג לטרעפ יירד ןיוש זיא

 ...ךעלסיפ עשירעניה ףיוא יו ןענַאטשעג זיא רע ןוא ןגיובעג
 רעד ןוא ,טייז ַא ןיא ןטָארטעגּפָא ןרענָאיצילימ ייווצ יד ןבָאה ַאד

 ןעגניירב וצ ָאנישרַאטס םעד ןלױפַאב טָאה ַארודַאש לעיטַאדיסדערּפ

 רע זַא ,טנַאה רעד ןיא סקיב יד טגנַאלרעד םיא ןוא ,ןַאי ,רעדורב ס'יערדנַא

 יו ןרעטיצ ןעמונעג טָאה רע .רעדורב םעד ןסישרעד לָאז סָאװ רעד ןייז לָאז

 טשינ סע ןעק רע זַא ,לעיטַאדיסדערּפ םייב ךיז ןטעב ןוא ןע'מלצ ךיז ;בלול ַא

 יעי ,ךימ גָאלש ,ךימ סיש ,םענ !וגָאמ עינ !שטשירַאװַאט ,וגָאמ עינ, :ןָאט

 טנעה יד ...ןע'מלצ וצ טרעהעגפיוא טשינ ךיז טָאה רע ןוא *!וגָאמ עינ וגָאב
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 ,רעקרַאטש ַא ןעוועג זיא רענייז ןייוועג רעד ןוא טרעטיצעג םיא ןבָאה

 רעד רעבָא .רעצרעה סנעמעלַא ןכָארבעצ טָאה רע זַא ,רעכעלרעמָאי

 ןסָאלשַאב טָאה ױזַא :סנייז ףיוא ןענַאטשַאב סיואכרוד זיא לעיטַאדיסדערּפ

 ןַאי ןעוו !שארב ָאמיקַאי ,ָאנישרַאטס ןטימ טעטימָאק-טסָאלָאװ רעצנַאג רעד

 ןעגנורּפשעגרעטנוא זיא ,לעפַאב םעד ןריפוצכרוד ןופ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה

 חוכ טימ ןוא סקיב יד ןָאטעג ּפַאכ ַא טָאה ןוא ,ָאנישרַאטס רעד

 ןזייב ַא ןבעגעג רע טָאה *! סיש, :ןע'נַאי ןײרַא טנַאה ןיא יז טּפוטשעגנײרַא

 רעד טָאה ָא-ױזַא ןוא "!ןסישרעד ריד ךיא לעוװ טשינַא, ,םיא ףיוא יירשעג

 ס'נַאי טּפוטשעגנײרַא טנַאה ןייז ןופ טפַארק טימ ןוא טרירווענַאמ ָאנישרַאטס

 ךָאנ טָאה יערדנַא ...לגניצ סָאד ןָאטעג יצ ַא ןוא סקיב רעד ןיא רעגניפ

 זיא ןוא "! יַאילערטס עינ ,טַארב יַאמ ,ןַאי, :ןָאט וצ עווער ןדליוו ַא ןזיווַאב

 םענופ עניבַארד יד קידנּפעלשטימ ,ּפָאנס ַא יװ ןָאטעג לַאפ ַא ךָאנרעד

 ...ןטילש

 ןזיב םענופ ףליה רעד טימ לָאמ ייווצ ןסישסיוא ןכָאנ טָאה ןַאי

 ךיז טָאה'מ ;יינש ןטלַאק ןפיוא רעט'שלח'רַאפ ַא טזָאלעגּפָארַא ךיז ָאנישרַאטס

 ןיק קירוצ ןיוש זיא רע רעבָא ,ןרעטנומוצפיוא םיא טימַאב קרַאטש

 טנעקעג טשינ טָאה ץרַאה סָאד :ןענַאטשעגפיױוא טשינ רעקידעבעל

 ,,.טצַאלּפעג טָאה ןוא ןטלַאהסיוא

 ןפיול וצ ןעמוקעג ,זָאה ַא יו רענעקַארשעגרעביא ןַא ךָאנרעד ןיב ךיא

 ןיב קידנענייוו ױזַא ןוא -- ןייוועג שירעטסיה ַא ןיא ןכָארבעגסיױא ןוא םייהַא

 עניימ עמַאמ יד רימ טָאה ,ירפרעדניא ןגרָאמ ףיוא ...ןפָאלשעגנייא ךיא

 :ןעיירש ןייא ןיא ןטלַאהעג ףָאלש ןיא טכַאנ עצנַאג ַא בָאה ךיא זַא ,טגָאזעג

 ..."!יַאילערטס עינ ,טַארב יָאמ ,ןַאי,

 עטרעביושעצ ןוא טייצ עשיטָאַאכ עטרעדורעצ ַא ןעוועג זיא סע ,ָאי

 רעקיזָאד רעד ןופ תודע רעקידעבעל ַא ןיב ךיא -- ןדנעטשמוא

 ,טקַאפ רעד ...ןדנעטשמוא עטרעביושעצ ןוא טייצ רעשיטָאַאכ רעטרעדורעצ

 רַאפ ןײלַא טדער ,ץלַא ךָאנ יז קנעדע ג ךיא ןוא טייצ עגנַאל ַאזַא ןיוש זיא'ס זַא

 ...ךיז

 .י 1 ,1977 ,12 ינוי ,"טייהיירפ ןגרָאמ;
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 ץרַאוװש .י .י רעטכיד רעד

 -תודימ, ךס ַא טימ שטנעמ רענעטלעז ַא ןעוועג ךיוא רע זיא וצרעד

 ַא טגָאמרַאפ ךיוא רע טָאה ,עיזעָאּפ טימ לופ ץרַאה ַא ץוחַא ."תובוט

 רעד ןופ טָאה רע .רעטכעלעג ןקידיירפ טימ ןוא רָאמוה טימ לופ ץרַאה

 ַא ןיוש זיא ןיילַא סָאד ןוא ,ןבָאה האנה ןוא ןכַאל טנעקעג ךַאז רעטסנעלק

 טשינ ןעק סָאװ שטנעמ ַא .שטנעמ רעכעלשטנעמ ַא ןעוועג זיא רע זַא ןמיס

 זיא ןשטנעמ ַאזַא טימ ,רָאמוה ןייק טשינ טָאה ןוא ןענייוו טשינ ןעק ןוא ןכַאל

 ,שיט ןייא ייב ןציז וצ ,ןעמַאזוצ ןייז וצ ,ןעגניירברַאפ וצ קיטעמוא רעייז

 טשינ אקווד ךיא ןיב ץצרַאוװש .י .י טימ ןרָאװעג טנַאקַאב ךעלנעזרעּפ

 ,סעלעשדנַא סָאל ןיא רָאנ ,שטיב ימַאימ ןיא טשינ ךיוא ןוא ,קרָאי וינ ןיא

 ןייק ןעמוקעג זיא ץרַאוװש .1926 רָאי ןיא ןייז טפרַאדעג טָאה'ס .עינרָאפילַאק

 ייווצ ןטלַאה דנַאברַאפ רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ ןשידיא ןרַאפ סעלעשזדנַא סָאל

 ירד יד ןגעוו עטייווצ ַא ןוא ,ן'קילַאיב ןגעוו עיצקעל ןייא :סעיצקעל

 ,יולה הדוהי :עכָאּפע רעשינַאּפש רענעדלָאג רעד ןופ ןטעָאּפ עטמירַאב

 ַא טכַארבעגּפָארַא טָאה ךימ ןוא .ארזע-ןביא השמ ןוא לוריבג-ןבא המלש

 ,טנווָא קיטנוז ,רעטעּפש ךָאוװ ַא ןוא תבש ַא ןענווַאד וצ ףיוא לוש עסיורג

 טשינ עקַאט סעלעשזדנַא סָאל ןיא ןייז ךיא בָאה טלָאזעג .טרעצנַאק ַא ןבעג

 וצ ןרָאװעג טּפעלקעגוצ ױזַא ןיב ךיא רעבָא ,טרעצנַאק ןרעביא זיב יו רעמ

 ןענייז רימ .ןרָאפוצקעװַא ךיג טסולגעג טשינ רימ ךיז טָאה סע זַא ,ן'צרַאװש

 ,ןטייווצ ןטימ רענייא טנעָאנ ןרָאװעג טייצ רעד ךרוד

 ןיא ,1948 רָאי ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא שינעגעגַאב עטייווצ רעזנוא

 עיצקעל ַא טימ רע -- ןעמַאזוצ ןענייז רימ ואוו ,עניטנעגרַא ,סערייא-סָאנעוב

 ןופ ייס ןוא ץקילַאיב ןופ ייס רעדיל ייר ַא ןעגניז טימ ךיא ןוא ן'קילַאיב ןגעוו

 -סָאנעוב עכייר יד סָאװ ,ןגרָאמירפ ןשירַארעטיל ַא ףיוא -- רעטכיד ערעדנַא

 ריא ןופ לַאז ןסיורג םעד ןיא טנדרַאעגניא טָאה הליהק רע'סערייא

 ןעוועג זיא'ס סיורג יוװ טַארוקַא ןגָאז טשינ ןָאק ךיא .עדייבעג רעקיטכערּפ

 -- ,עקירעמַא ןופ טסעג ייווצ יד ןרעה ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,םלוע רעד

 ןעגנַאהעג טנעוו יד ףיוא זיא ןעמ רעבָא -- ,רעגניז םעד ןוא טעָאּפ םעד

 ,שממ

 ,טשינ עגַארפ ןייק רָאג זיא ,"בוט-גזמ/, ַא ןעוועג זיא ץרַאוװש .י .י ז א
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 רענעייל רעד לָאז םעד ןגעוו ;ןעגניז ןיימ ןופ ןדער טשינ ָאד ךיא לעוװ

 .ןעגנוטייצ עשידיא רע'סערייא:סָאנעוב יד ןשימפיוא ןוא קעטָאילביב ןיא ןייג

 ,רענדער עטסעב יד ןופ ןעוועג טשינ טייוו זיא רעכלעוו ,ץרַאווש .י .י רעבָא/

 ַא טַאהעג קידנעטש רע טָאה וצרעד ,טשינ יאדווַא "רָאטַארָא / ןייק ןוא

 ןייז .ןעמונעגפיוא םערַאװ רעייז םיא םלוע רעד טָאה ,לוק קירעזייה

 זיא סע :טרעטסײגַאב ןעמעלַא טָאה ן'קילַאיב ןופ גנוצַאשּפָא עקיד'תופירח

 ןוא עשירענרעל ןופ ייס ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,םלוע רענעבילקעג ַא ןעמוקעג

 רעשידיא ןוא רעשיאערבעה רעד ןופ רענעייל עטנעגילעטניא ןופ ייס

 םעד ןופ טשַארעביא ,ךיא יא ןוא ץרַאוװש יא ,ןעוועג ןענייז רימ .רוטַארעטיל

 טייקליטש רעד ןופ ךיוא ןוא ,לַאז םעד טקַאּפעגנָא טָאה סָאװ ,םלוע ןסיורג

 ס'צרַאוװש יא טרעהעגסיוא טָאה םלוע רעד ןכלעוו טימ סערעטניא םעד ןוא

 ןוא ,תחנ ןופ ןעגנַאגעצ שממ ךיז זיא ץרַאוװש .ןעגניז ןיימ יא ןוא עיצקעל

 .עמַאנפיוא רעטרעטסײגַאב רעמערַאװ רעד ןופ טלעװקעגנָא בָאה ךיא

 ןכָאװ עכעלטע טכַארברַאפ ןעמַאזוצ סערייא-סָאנעוב ןיא ןבָאה רימ

 ןייק טשינ בָאה ךיא ביוא .ןכָאװ עמענעגנַא-טסכעה ןעוועג ןענייז סָאד ;טייצ

 -'תופתושב ַא ןעוועג ךיוא "ַאקיאערבעה, רעד ןיא עמַאנפיוא יד זיא ,תועט

 ,ץצרַאוװש ןבעל ןָאנבױא ןסעזעג ןיב ךיא זַא ,קנעדעג ךיא .זנוא רַאפ עקיד

 ןַא יו ,טניישעג ןעזסיוא ןשליבסנַאמ םענייש ןייז טימ טָאה רעכלעוו

 ץצרַאוװש .י .י טנעקעג ןוא ןעזעג ןבָאה סָאװ עלַא !ץנירּפ רעשילַאטנעירָא

 רענטלַאטש ַא ,רעכיוה ַא ,ןַאמ רענייש-טסכעה ַא ןעוועג זיא רע זַא ,ןסייוו

 ,םינּפ ןייז ףיוא לכיימש ןקידנעטש ַא טימ ןוא ןגיוא עכייוו עגולק ייווצ טימ

 עטסנעש עמַאס יד ןופ ןעוועג רע זיא קרָאי וינ ןיא ןטעָאּפ עשידיא יד ןשיווצ

 רעגולק רעד .ןבילרַאפ םיא ןיא טנעקעג גנירג ךיז טָאה'מ ;ןענױשרַאּפ סנַאמ

 ךיז ןיא טָאה רע ;םינּפ ןפיוא ןגעלעג םיא זיא ןדמל רעד ןוא "קַאווטיל,

 טשינרָאג -- דיא רעניארקוא ןַא ןופ טייקכייוו ןוא טייקמערַאװ יד טגָאמרַאפ

 | | ..."קַאװטיל רענעקורט , ןייק

 ַא ףיוא ,ןרָאוװעג טנעָאנ קרַאטש רימ ןענייז סערייא-סָאנעוב ןיא טשרע

 -סָאנעוב ןיא רימ טָאה רע סָאװ ,"יקָאטנעק, ךוב ןייז .עקַאט תמא ןטכער

 תונתמ עטסנעש עניימ ןשיווצ רַאפ ךיא טלַאה ,הנתמ ַא ןקנַאשעג סערייא

 :ּפָאק ןיא גיוא סָאד יו סע טיה ךיא .ןבילקעגנָא רימ ייב ךיז ןבָאה סָאװ

 ,טעָאּפ ןשידיא ַא ןופ גנופַאש עשידיא עסיורג ַא רָאנ טשינ זיא "יקָאטנעק;

 לרעּפ ַא ןעוועג ךיוא טלָאװ ןוא -- גנוטכיד רעשידיא רעד ןיא לרעּפ ַא רָאנ
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 רעד ןיא .עיזעָאּפ רענַאקירעמַא רעד ןיא סע טצעזרעביא ןעמ ןעוו

 עניילק ןוא עסיורג ךס ַא ןַארַאפ סיוועג ןענייז עיזעַאּפ רענַאקירעמַא

 ןשיווצ ןעוועג טלָאװ ,יקָאטנעק , ס'צרַאוװש .י .י רעבָא ,סעמעָאּפ עשיסַאלק

 .עטסשיסַאלק עמַאס יד ייז

 ענייז ,ןטעַאּפ ערעטיול ערעזנוא ןופ רענייא ןעוועג זיא ץרַאװש .י .י

 טימ יא סיוא ךיז ןענעכייצ "רעמוז רענַאידניא, רענַאקירעמַא םעד ןופ רעדיל

 םתס ןייק ץ'צרַאוװש ייב ָאטשינ זיא'ס .טייקכעלדליב טימ יא טייקשיריל

 -יילעגסיוא ןוא עטליפעגסיוא ,עטכַארטרַאפ טוג רָאנ ,גנַאזעג םתס ,רעדיל

 -רעביא עטסעב ערעזנוא ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא רע .תורוש עטרעט

 ,ץ'קילַאיב ןופ רקיע רעד ,עיזעָאּפ רעשיאערבעה רעד ןופ רעצעז

 ביל טָאה רע ןעמעוו ,ץ'קילאיב ןופ עקַאט טּפיוהרעביא ,ןיקסווָאכינרעשט

 ןטעָאּפ עשיאערבעה יד ןופ ןעגנוצעזרעביא ךוב ןייז .שפנ-תולכ דע טַאהעג

 ןופ דיל רעזנוא, ןעמָאנ ןרעטנוא עכָאּפע רעשינַאּפש רענעדלָאג רעד ןופ

 סעמעוו ,ארזע-ןביא השמ ,לוריבג-ןביא המלש ,יולה הדוהי ןופ "עינַאּפש

 ןופ ןרעטסומ ןענייז ,שידיא ןקַאמשעג ַא ןיא ןסָאגעגרעביא טָאה רע ןוויטָאמ

 טנכערַאפ ןענעק ןוא רעטייווצ רעד ןיא ילכ ןייא ןופ עיזעָאּפ ןסיגרעביא

 ךיז ןעק רוטַארעטיל ַא סָאװ ,ןעגנוצעזרעביא עטסעב עמַאס יד ןשיווצ ןרעוו

 ,ןשטניוו רָאנ

 -חרזמ, רעד וצ ,טנָארפ םעד וצ טּפוטשעג טשינ ךיז טָאה ץרַאוװש .י .י

 טַאהעג טרָאד טָאה רע .ןעמוקעג םיא וצ ןיילַא זיא "טנַאװ-חרזמ, יד ,"טנַאװ

 ןוא -- רעטשטנעבעג ַא ןעוועג רע זיא טעָאּפ ַא לייוו ,"טָאטש , עטסנעש יד

 עשיסַאלק עטנָאמרעד רעירפ ןייז .רעצעזרעביא רעטשטנעבעג ַאזַא טקנוּפ

 עלַא ןיא טנרעלעג רָאנ ,טנעילעג רָאנ טשינ טרעוו ,"יקָאטנעק ,/ עמעָאּפ

 ,קרעוו עטסערג יד ןופ ענייא זיא סע .טלעוו רעד ןיא ןלוש-רעדניק עשידיא

 קרעװ ַא -- ןדָאב ןשידיא רענַאקירעמַא ןפיוא ןרָאװעג ןפַאשעג ןענייז סָאװ

 טימ ןרָאװעג טבעװעגנײרַא זיא'ס ואוו ,תורודל רעטסומ ַא ןביילב טעװ סָאװ

 רענַאקירעמַא ,ןבעל ןשידיא רענַאקירעמַא ןופ קיטש ַא תויתוא ענעדלָאג

 ,הביבס רענַאקירעמַא רעקימורַא רעד טימ ןעמַאזוצ ,טירָאלָאק

 -נָאמעד טָאה ,1925 ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ,"יקָאטנעק , קרעוװ סָאד

 רעד ,עקירעמַא ןיא רעביירש ןשידיא םענופ טײקטלצרָאװרַאפ יד טרירטס

 סעּפע ךָאנ ןוא -- עקירעמַא ןיא ןשטנעמ ןשידיא םענופ דנובוצ רעקיטסיײג

 ביוא ,עטשרע יד ןשיווצ רֶע זיא דיא רעד ןעניפעג טשינ ךיז לָאז רע ואוו --
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 ןכעלדירפ ַא רַאפ ,םולש ןוא רשוי רַאפ ףמַאק ןיא ,רעטשרע רעד טשינ

 ןייק טשינ זיא רילָאק ןוא עסַאר זַא ןוא ;ןשטנעמ ערעדנַא טימ ןבעלנעמַאזוצ

 רָאלק רעדנוזַאב טרעוו סָאד ,םענעי טימ ןוא םעד טימ ךיז ץ'רבח רַאפ רעטש

 -רעגענ עטנוזעג ,עשירעפיטש-קידעבעל ענעלַאמעג יד ךרוד קידוועעז ןוא

 -טּפיוה םעד טימ ,"סַאמָאט, ןוא "ןָאטגנישַאוו שזדרָאשזד , ןופ ןטלַאטשעג

 .ןעגנואיצַאב עמערַאװ ערעייז ןיא ,דיא םעד ,(עושוהי) "ַאושַאשזד , דלעה

 רעד ןופ ,ןבעל-רעגענ םעד ןופ ןדייל יד טליפעג טָאה ַאושָאשזד דיא רעד

 סױרַא טנעייל ריא יו ,טייקיד'תומימת ןוא טייקיד'תוטשּפ ןייז ,המשנ-רעגענ

 -ערַאװ ןכעלרעדנואוו ַא ףיוא טלָאמ ץרַאוװש .ך"נת ןופ ,שמוח ןופ תוישעמ

 ,םינכש עכעלטסירק ענייז ןוא דיא םעד ןשיווצ ןשינעטלעהרַאפ יד ןפוא ןעמ

 ַא ןטעב םינכש עכעלטסירק ענייז וצ טמוק ַאושָאשזד דיא רעד יוװ דליב סָאד

 זיא ,עלערעּפ לרעטכעט ןברָאטשרַאפ ןייז רַאפ רבק ַא ףיוא הלחנ לקיטש

 ,וניבא םהרבא ןקיד'שמוח ןופ םימעט עלַא טגָאמרַאפ ןוא קידנריר קרַאטש

 ַא ףיוא תח ןופ רעניואוונייא יד טימ ןדערכרוד ךיז ןעמוקעג זיא רעכלעוו

 עטפעהעגסיוא עטסנעש יד ןופ רענייא זיא'ס .הרש בייוו ןייז רַאפ רבק

 !תורוש ענעגנוזעגסיוא ,ןלטיּפַאק

 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא ,גנורעטנענרעד ןוא שינעגעגַאב עטירד רעזנוא

 םרַאפ ַא ףיוא טניואווע ג טייצ לקיטש ַא טָאה ץרַאווש .י .י ואוו ,שטיב ימַאימ

 ,רד ייב ןפָארטעג ךיז רימ ןבָאה סנטסיימ .שטיב ימַאימ ןופ טייוו טשינ

 -רַאפ ןוא העש רָאּפ ַא ןציז וצ טַאהעג ביל ךיוא טָאה רע רעבָא ,ןץ'ינודקומ

 ךיא .וינעווע סנילַאק ףיוא עירעטעפַאק ס'נַאמפָאה ןיא טניירפ טימ ןעגניירב

 ןרעה וצ םיא טַאהעג ביל בָאה ךיא ;ןעמוקַאב ביל קרַאטש ן'צרַאוװש בָאה

 םענופ רעטכעלעג רעקַאמשעג ַא -- ןכַאל ןרעה וצ םיא רעמ ךָאנ ןוא ,ןדער

 ַא וצ ןעמוקעג זיא סע יו .ןבעל טימ טקעטשעגנָא ךייא טָאה סָאװ ,ןצרַאה

 רֶע ?שינעטער ַא ןעוועג רימ רַאפ זיא רעטכעלעג רעקיצרַאה ַאזַא *קַאוװטיל,

 ןדער וצ טַאהעג ביל ךיוא טָאה ןוא תוישעמ ןלייצרעד וצ טַאהעג ביל טָאה

 ןדיא עטסיימ יד יו ,סַאג רעד ןיא דיא ןכעלטינשכרוד םענופ ןושל ןטימ

 ."ןעמזיצילגנַא עשינָאגרַאשז , עלַא טימ ,שידיא ןדער

 ריא, ."? (ןסיורד) דײסטוא ןקיטנייה םוצ ,ינדרי ,ריא טגָאז סָאװ, :לשמל

 ערעייא רעייז ךיילג ךיא ,, ,רעדָא "? (ןענעגער) ןעניער טנייה טעוו'ס טקנעד

 -סיוא טנייה בָאה ךיא, :יצ (רעטצנעפ ערעייא ןלעפעג רימ) "סעדניוו

 טקינײרעגסיוא טנייה בָאה ךיא) "עשזעלּפ ַאס זַא סמור עניימ עלַא טּפיװסעג
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 ךיז ייברעד טגעלפ רע ןוא .המודכו ,(!ןגינעגרַאפ ַאס זַא ןרעמיצ עניימ

 ,רעטכעלעג ןופ ןייגרַאפ

 טָאה סע זַא ,רימ וצ לעטַאה ןיא ןרינָאפעלעט טגעלפ ינדקומ .רד ןעוו

 ַא יצ ,בוט-םוי ַא ס'צרַאװש ןרעייפ וצ ףיוא טעטימָאק ַא טעדנירגעג ךיז

 םעד ןיא ןקילײטַאב ךיז לָאז ךיא זַא ןדַאלעגנייא ךימ טָאה ןוא ייליבוי

 לָאמ עלַא זיא סע לייוו ,לודג:דובכב ןעמונעגנָא סע ךיא בָאה ,םַארגָארּפ

 ַא ס'צרַאװש ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ רימ רַאפ ןגינעגרַאפ ַא ןעוועג

 טליפעג ךיז ןעמ טָאה םיא טימ .ייליבוי רעדָא בוט-םוי ןשירַארעטיל

 ןוא תובישח ןופ שטנעמ ַא ןעוועג זיא רע לייוו ,קיד'תובישח ןוא ןביוהרעד

 יו ,ט'מעט'אב ןעוועג זיא רעגניז םענופ ליומ םעניא דיל ןייז .טייקנביוהרעד

 ןעוועג טשינ .ןיילַא ךיז ןופ יו ןעגנוזעג ךיז טָאה סע ,ןייוו "ירעש, רעטוג

 טָאה ןוגינ רעד -- םידעפ עקידנּפעלשכָאנ ןייק ,ןבליז עקירעביא ןייק םיא ייב

 טשינ טָאה רָאטיזַאּפמָאק רעד ןוא .קיבעגכַאנ ןוא קיליוװנרעג טניּפשעג ךיז

 טָאה רע ,הרוש עצנַאג ַא ָאד ,טרָאוװ ַא ָאד ןטעלגסיוא ןוא ןטעלגוצ טפרַאדעג

 ןוא ןצעזקעװַא ךיז ןוא טנַאה רעד ןיא ןעּפ יד ןעמענ טפרַאדעג רָאנ

 םעד ןפַאש ןפלָאהעג ךיוא טָאה ,דיל םענופ טפול יד .ןטָאנ יד ןבײרשנָא

 ןצרַאה ןיא ןײרַא טייג ןצרַאה םענופ טמוק סָאװ דיל ַא לייוו .טנעמינַאּפמָאקַא

 רעד זיא סָאד .רערעהוצ םעד וצ -- ןצרַאה םענופ סױרַא קירוצ טמוק ןוא

 ןייז טשינ רָאט דיל ַא .רעטכיד ןטכע ןַא ןופ ,טעָאּפ ן'תמא ןַא ןופ קהבומ:ןמיס

 .י ,י ייב ןוא -- ןײלַא ךיז ןופ ןעמוק ףרַאד דיל ַא ,"קריָאװ:רָאביעל , ןייק

 ַא -- רַאפרעד .אפוג ךיז ןופ ןעמוקעג רעדיל עטסיימ יד ןענייז ן'צרַאוװש

 ַאזַא וצ .ןעגניז וצ רעגניז ןרַאפ תחנ ַא -- ןופרעד .רָאטיזַאּפמָאק ןרַאפ הכרב

 ,ךיז טגניז טעָאּפ ַאזַא ןופ ,ךיז טפַאש טעָאּפ

 לָאמַא -- ן'העש עמענעגנָא ךס ַא טכַארברַאפ ןעמַאזוצ ןבָאה רימ ,ָאי

 ףיוא קרַאּפ ןיא קנַאב ַא ףיוא ןציז טימ לָאמַא ןוא ,םי םייב ןריצַאּפש טימ

 רעד וצ ,ינדרי ,ריא טגָאז סָאװ, .סעילַאװכ יד ףיוא ןקוק ןוא וויירד ןעשָא

 ,רעבליז קיטש ַא ןופ טכַארּפ ַא ?ןגָאז ךיא לָאז סָאװ, "? טרָאד ןביוא הנבל

 טלָאװ טעָאּפ ַא ןעוו, ."לגיּפש רענעפילשעג ַא יו םי םעד טרעבליזַאב סָאװ

 .!ינעשז רעטסערג רעד ןעוועג רע טלָאװ ,עמעָאּפ ַאזַא ןביײרשנָא טנעקעג

 ןוא , ,ןפורעגסיוא רע טָאה "!רענייא , *?עכלעזַא ָאד ןענייז סינעשז לפיוו,

 יו טָאג זיא ןעמָאנ ןייז

 ןשיווצ ןבָאה רימ, ,טגָאזעג לָאמנייא רימ רֶע טָאה ,"ינדרי טסייוו ריא;
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 "ל רעגייטש ַא רעוו, *! ןלָאמסיוא ךיז ןַאק'מ סָאװ ,טעָאּפ ןטסנייפ םעד זנוא

 רע סָאװ ןטענָאס עטצעל ענייז , .טכַארטעג טשינ גנַאל רע טָאה *! בייל ינַאמ,

 ןיימ ןעוועג זיא *! ךייא טימ ןייא םיטש ךיא, "ֵ! לרעּפ עיתמא ןענייז טביירש

 בקעי, .טגערפעג ךיא בָאה *? ןײטשטַאלג בקעי טימ זיא סָאװ ןוא, .רעפטנע

 טימ ןָאט וצ סע טָאה סָאװ רעבָא ,ָאי ,ונ, "!םכח ַא דיא ַא זיא ןײטשטַאלג

 עטייווצ ַא זיא עיזעָאּפ ןוא ,ךַאז ןייא זיא המכח :סע טייג םעד ןיא טָא ,עיזעָאּפ

 :טגָאזעג ןיוש ךייא בָאה ךיא, ."טשינ ךיז ןעמַארג ץעיזעַאּפ ןוא המכח :;ךַאז

 סָאװ ןוא , ,"טשינרָאג ךיא גָאז רעטייוו ,םכח ַא דיא ַא זיא ןַײטשטַאלג בקעי

 ?תחא לגר לע הרותה לכ, טליוו ריא ,ינדרי ,ךע, "? ץכַאברעיױא טימ זיא

 ןיימ ,רעּפנייװ, *? ץרעּפניײוװו טימ זיא סָאװ ןוא, ."ןייג טשינ רעטייוו רימָאל

 רעבָא .לסיבַא ןעּפ ןייז טמיוצ רע ןעוו ,טעָאּפ רעטוג ַא ןעוועג טלָאװ ,טניירפ

 "!עכלעזַא ןבָאה ףרַאד רוטַארעטיל ַא ןוא טעָאּפ ַא זיא רע

 טָאה םינּפ ןייז ןוא ץצרַאװש טנגעגַאב בָאה ךיא ןעוו ןטייצ ןעוועג

 גרָאז ןעוועג זיא סָאד יצ טשינ סייוו ךיא .גרָאז ןוא טעמוא טקירדעגסיוא

 טָאה רימ ?ןקנערקרעטנוא טגעלפ סָאוװ ,יורפ ןייז ןגעוו רעדָא ,הסנרּפ ןגעוו

 טליפעג בָאה ךיא ;טעָאּפ ןקידנליפ:ןייפ ןקיזָאד םעד רַאפ ןָאטעג ייוו קרַאטש

 ךיז טעוו רע זַא טַאהעג ארומ בָאה ךיא רעבָא ,ףליה ןטָאבוצנָא םיא יו

 ...ןקידײלַאב

 זיא רע ןעוו ,ןעוועג טלַא ץרַאװש .י .י זיא רָאי קיצכַא ןוא סקעז

 ןטבַאגַאב ַאזַא רַאפ טשינ רעבָא ,רעטלע ענייפ ַא רשפא זיא'ס .ןברָאטשעג

 טימ ךיז טָאה סָאװ ,טעָאּפ ַא ;שטנעמ ןכעלשטנעמ םענייפ ןוא טעָאּפ

 רעשידיא רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא ןבירשעגנײרַא תויתוא ענעדלָאג

 .ןענעייל גנַאל ןוא ןעקניידעג גנַאל םיא טעוו'מ .עקירעמַא ןיא רוטַארעטיל

 .י .ג ,1977 ,5 ינוי ,"טייהיירפ ןגרָאמ,
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 ידרַאנ םוחנ רָאטיזָאּפמָאק רעד

 רָאי קיצכַא ןופ רעטלע ןיא זיא טרָאד זַא ,טכַארבעג טָאה "לַאנַאשענ

 ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעשידיא רעטמירַאב רעד ,ידרַאנ םוחנ ןברַאטשעג

 ,ןצרַאה םייב ןָאטעג ּפוצ ַא רימ טָאה ,טסינַאיּפ

 ןקיד'לארשי-ץרא ןופ ןרענַאיּפ יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ידרַאנ םוחנ

 -ץרא ע'תמא ןפַאש ןופ טיבעג ןפיוא ,גנַאלק ןקיד'לארשי:ץרא ןופ ,דיל

 רעניימ ןעוועג זיא רע .ןוויטָאמ עשיינמית ףיוא טיובעג ,רענעט עקיד'לארשי

 ןעמוק ןיימ ךָאנ דלַאב בָאה ךיא ןעמעוו טימ ,רבח ַא ,טניירפ רעטנעָאנ רָאג ַא

 ךיוא ןוא טנַאקַאב ןרָאוװעג ,עניטסעלַאּפ עקיטלָאמעד יד ,לארשי-ץרא ןייק

 עגנַאל ַא ןטלַאהעגנָא טָאה טפַאשטניירפ רעזנוא .החּפשמ רערָאג ןייז טימ

 ,טייצ

 ַא טימ ,דיא רעכיוה ַא ןעוועג זיא רענייז עטַאט רעד !ידרַאנ םוחנ

 ,סקואוו ןלעטימ ןופ ןעוועג זיא ,םוחנ ,רע ןוא ,רענטלַאטש ַא ,דרָאב רעגנַאל

 זיא רע שטָאכ ןוא .ךיז ןיא ּפָאק ןטימ ,ןגיובעגנָא לסיבַא ןייג טגעלפ ןוא

 ןעוועג רעבָא רֶע זיא ,וועיק ןיא רענעריובעג ַא ,רענַאילוװעיק ַא ןעוועג

 טגעלפ רע ןוא טנעקעג טוג םיא טָאה ליזיימ ןמחנ .דניק ַא יוו שממ וויאַאנ

 ,החּפשמ רערָאג ןייז ןוא םיא ןופ סעטכישעג עווַאקישט ךס ַא ןלייצרעד רימ

 ןעוועג ךיוא זיא רעכלעוו ,ץנַאלג רעגניז ןוא ןזח רענעברַָאטשרַאפ רעד

 -רעסנָאק רעוועיק רעד ןיא טנרעלעג ןידרַאנ טימ ןעמַאזוצ טָאה ,רעוועיק ַא

 טַאהעג ביל ךיז ןשיווצ ןבָאה ןוא םירבח עטנעָאנ ןעוועג ןענייז ייז .עירָאטַאװ

 טָאטש רעטבילַאב רעייז ןגעוו סעטכישעג ךיז ןלייצרעד ןוא שיסור ןדייר

 ןיב סָאד טשינ רעבָא .ןטרָאג רענירג ַא יו ט'מש'עג טָאה סָאװ ,רּפעינד םייב

 םעד ידרַאנ םוחנ ןגעוו זיא ןביירש וצ ןסיוא ןיב ךיא סָאװ .ןסיוא ךיא

 םענעטנַאילירב ןוא ,טסינַאיּפ םענייפ ,רָאטיזָאּפמָאק ןקידלדורּפש

 ,רָאטַאינַאּפמָאקַא

 טנזיוט קיצרעפ ןופ גנורעקלעפַאב ַא טַאהעג ביבא-לת טָאה 1930 ןיא

 ןופ :עטסנבילקעג עמַאס יד ןופ ןשטנעמ יד ןענייז ןעוועג ןוא .ןשטנעמ

 -- דנַאלטעל ןופ ,עטיל ןופ ,עינעמור ןופ ,עיצילַאג ןופ ,ןלױּפ ןופ ,דנַאלסור

 ַא ןוא עקירעילטימ סנטסיימ .םוטנדיא ןשיאעּפָאריײא-חרזמ םענופ רעטסומ ַא

 -רעטניא סערּפ דעטיַאנוי, יד סָאװ ,ביבא-לת ןופ סעיינ עקירעיורט י ד
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 טַאהעג ביל ןבָאה ,ץנעגילעטניא טימ ,רוטלוק טימ -- עכעלטנגוי ךס

 .סעיצקעל ,ןטרעצנָאק ,קיזומ ,רעטַאעט ,רוטַארעטיל

 רטעשרע רעד ןיא ,ךיז טײטשרַאפ ,ןענייז ביבא-לת ןופ "ינּפ , עמַאס יד

 רעטמירַאב רעד ןופ רָאטקעריד רעד -- ,ןָאזנעסָאמ .רד ,קילַאיב :ןעוועג ייר

 בקעי ,יקצינווַאר .ח .י ,ןַאמפיוק הדוהי .רד ,ביבא-לת ןיא עיזַאנמיג "הילצרה,

 השמ ,קַאצנירּפש ,זמר ,ןוירוג-ןב ,לבבורז ,יררה .רד ,ןיקשיסוא .מ ,ןַאמכיפ

 ,ווָאשַאבור ,"רבד , ןופ רָאטקַאדער רעד -- ,ןָאסלענעצַאק לרעב ,קָאטרעש

 רעד רעדיוו ,יבצ-ןב ,לארשי ןופ טנעדיזערּפ ןוא רזש רעקידרעטעּפש רעד

 עקידרעטעּפש יד ,ןַאסריאמ עדלָאג ,לארשי ןופ טנעדיזערּפ רעקידרעטעּפש

 ,דנַאברַאפ-ןטעוװַאס ןיא עשרָאדַאסַאבמַא-לארשי עטשרע יד ,ריאמ עדלָאג

 ,יבא-ןב רמתיא ,לארשי ןופ עשרעימערּפ ןוא עשרָאטסינימ-רעסיוא ךָאנרעד

 ןַא ןופ ןעזסיוא םעד טַאהעג טָאה סָאװ ,ןוז ַא ס'הדוהי-ןב ןטמירַאב םעד

 ןיא בושט ןטכידעג ַא טימ רָאה ּפָאק ןעיורג-רעבליז ַא טימ ץנירּפ ןשיבַארַא

 רעד ןופ רָאטקַאדער רענעזעוועג רעד ,ןַאמטּפעה ףסוי ,טנָארפ רעד

 ַא רַאפ ןטלַאהעג טָאה'מ ןעמעוו ,דלעפצרַאה ,עשרַאו ןיא "הריפצה,

 ןוא ,ייז ?ןענעכערסיוא רָאג ןעמעלַא ייז ןעק רעוו -- ןוא ,(רעגניז) "ץעוועפ

 םענופ ןוא -- ביבא-לת ןופ לדנייש סָאד ןעוועג ןענייז ,ערעדנַא ליפ ךָאנ

 ,בושי ןשידיא ןצנַאג

 עשידיא סיואכרוד טימ ןסָאג רע'ביבא-לת ! געט ןעוועג סָאד ןענייז ,ךע

 בוחר ,הדוהייןב בוחר ,םעה דחא בוחר ,ם"במר בוחר ,קילַאיב בוחר :ןעמענ

 הנוי בוחר ,ץרּפ .ל .י בוחר ,םירפס רכומ עלעדנעמ בוחר ,םכילע םולש

 ןסַאג ערעדנַא ךָאנ ןוא ,איבנה לאומש בוחר ,הלואג בוחר ,ןוקרי בוחר ,איבנה

 ,עכעלטגנוי טימ ,םיצולח טימ טצָארּפשעג ןבָאה ,ןעמענ עשידיא ע'רשכ טימ

 ןבָאה סָאװ ,עקירעילטימ ןוא ,ךעלדיימ ןוא םירוחב עטנוזעג עקידעבעל טימ

 יד ןיא לעיצעּפס ,"סַארָאה, טצנַאטעג ןבָאה ,ןרעטלע טלָאװעג טשינ ךיז

 ץשידיא ,דיירפ ןוא -- בוט-םוי ַא ןיא רעמ ךָאנ ןוא ,ןסטכַאנ וצ-קיטיירפ

 ,םיסדרּפ עקימורַא יד ןופ תוחיר יד ! ןייוו סרעמע יוװ ןסָאגע ג ךיז טָאה דיירפ

 ןבָאה ,ןשזנַארָא עקידלארשי ץרא עסיורג יד ןסקָאװעג ןענייז סע ואוו

 רעכעל-זָאנ יד ןיא ןייגרַאפ טגעלפ סָאוװ ,תורכיש ַא טימ טפול יד טליפעגנָא

 !ןפנָארב רעקיצניינ יו

 ךיז ןבָאה סע ןוא ןעגנוזעגוצ ןעמ טָאה ,"ַארָאה, ַא טצנַאטעג טָאה'מ זַא

 ןוא טסקעט ס'קילַאיב ,"הדובעה ריש; ,"הצרא ונאב ונא , ןרעה טזָאלעג
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 ,קיזומ סידרַאנ ןוא טסקעט סיקילַאיב לָאמא-רעדיוו "לילגב, ;קיזומ סיידרַאנ

 ריש, -- דיל ַא ךָאנ ,קיזומ סײדרַאנ לָאמַאכָאנ ,"הנבי ימ, ,"לעוּפה המידק;
 ,"לוחמב אצנ הבה, ,קיזומ סידרַאנ ןוא ןאמרתלא ןופ רעטרעוו ,"הדובעה
 םעד ןוא ןסַאג יד ,טָאטש יד ןעגנולקרַאפ ןבָאה סָאװ ,ץנעט ןוא ןעגנַאזעג
 | ,םי גערב

 ןַא טגָאז סָאוװ ,עשיפַא ןַא טנעייל'מ ןוא יבנעלַא בוחר ףיוא ןעמ טייג טָא
 ,רעטַאעט רעקידנסיורד ַא ,"םע:-תיב, ןיא רעדָא ,"םש-להוא, ןיא טרעצנָאק ַא
 םוחנ ןוא הריפצ הכרב ןירעגניז עשי'נמית יד ןטערטפיוא ןלעוו סע ןוא
 ןוא ,םלוע רע'ביבא-לת םעד ןעוועג טנַאקַאב טוג זיא סָאװ ,לרָאּפ ַא -- ידרַאנ
 .טרעצנַאק ערעייז ץוחַא .טסייו ןוא ןעק לארשייץרא ץנַאג ןעמעוו
 הכרב .בייוו ןוא ןַאמ סלַא םלוע רע'לארשי-ץרא רעד ייז ןעק ןטערטפיוא
 ןייק טשינ ,גנַאזעג ןש"נמית ןטכע ריא רַאפ טבילַאב ןעוועג זיא הריפצ
 ןוא ,שינמית קידיתמא רָאנ ,טייקטמירקעגכָאנ ןייק טשינ ,רענעט עטכַאמעג
 עקיד'לארשי עטכע ענייז רַאפ טַאהעג ביל ןעמ טָאה ןידרַאנ םוחנ
 רַאנ טשינ ןוא .גנַאלק ןשינמית-ןשילַאטנעירָא ןַא טימ עטכױהַאב ,סעידָאלעמ
 ,גנוטײלגַאב ַאנַאיּפ יד ,טנעמינַאּפמָאקַא רעד ךיוא רָאנ ,ןײלַא סעידָאלעמ יד
 ,טייקכייוו ןוא טפַאז ,גנַאלק ןשײנמית-שילַאטנעירָא-טכע םעד ןגָארטעג טָאה
 ,לעגנע לאוי טשינ וליפָא ,סרָאטיזָאּפמָאק ענעמוקעגרעבירַא יד ןופ רענייק
 ,גנַאלק ןשײנמית-שילַאטנעירַא םענײר םעד ןגָאלשעגנָא ױזַא טָאה
 ךיל ןייז !ידרַאנ םוחנ יו ,ברַאפ ןוא רילָאק ,ןָאט ןשײנמית-שילַאטנעירָא

 רעד טּפיוהרעביא ,דנַאלסיױוא ןיא "ןסירעגנָא, קרַאטש ךיוא טָאה ,"לילגב,

 !ןיירפער

 ךיילג יז טָאה ,ָאנַאיּפ רעד ייב ןצעזקעװַא ךיז טגעלפ ידרַאנ זַא
 ,רעגניפ עשידָאלעמ עשי'נגנמ ענעדלָאג טַאהעג טָאה רע ,ןעגניז ןבױהעגנָא
 יד ןוא עסייוו יד ,ןשיװַאלק יד רעביא ןפָאלעג ןענייז עכלעוו ,עקידענטירּפס
 רעשיפילָארּפ ַא ןעוועג זיא רע .ףשכמ ַא ןופ יו ,ךעלדנייב עצרַאװש

 ץנייז רעטנוא טנערבעג שממ טָאה סע ,לווייט ַא יו קנילפ ,רָאטיזָאּפמָאק
 טָאה רע ,ןגיולפעג םיא ייב ןענייז םינוגינ ,"דרַאזיוו, רענעריובעג ַא ,טנעה
 ןַאט ץילב ַא לָאז סָאװ ,דיל ַא ףיוא ןָאטנָא "דיילק, ַא טנעקעג ייווצ ןוא סנייא
 : !ץילב ַא יו

 רעקיד'ללארשי:ץרא ןופ סרעפַאש עטשרע יד ןופ עטכישעג רעד ןיא
 טמיטשַאב ידרַאנ םוחנ טעװ ,גנַאזעג ןופ טיבעג ןפיוא טּפיוהרעביא ,קיזומ
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 טָאה רע סָאװ רעדיל רעכיב ענייז ןיא ייס .ןָאנבױא םעד ןעמענרַאפ

 ,טכַאמעג טָאה רע סָאװ ,(סקסיד) סגנידרָאקער ענייז ןיא ייס ,ןבע געגסיורא

 ,עק'נמית ַא ךיוא ,יורפ רעטייווצ ןייז טימ ךָאנרעד ,הריפצ הכרב טימ ,םדוק

 םיא טָאה קילַאיב ,לַאטנעמונָאמ ןביילברַאפ ןלעוװ רעדיל יד .קודצ הבוהא

 ענייז וצ םינוגינ ןפַאש ןייז רַאפ טײקרַאבקנַאד עקידלַאװג ַא ןזיוװעגסױרַא

 ,"לקדיח רהנו תרּפ רהנ ןיב, ,"לילגב, רעדיל יד רַאפ טּפיוהרעביא ,ןטסקעט

 רע שטָאכ ,הניגנ:בהוא רעקידלַאװג ַא ןעוועג זיא קילַאיב ;"הדובעה ריש,

 .טַאהעג טשינ עמיטש ןייק טָאה ןיײילַא

 "ןָאזניקרַאּפ , רעד ןופ ןטילעג קרַאטש ידרַאנ טָאה רַאי רַאּפ עטצעל יד

 ַא רַאפ טיײדַאב סָאד סָאװ ,ןלעטשרָאפ גנירג ךיז ןעק ןעמ .טייהקנַארק

 ןַא ןייז ךָאנ ןעק יצ .עידעגָארט עסיורג יד ,טסינַאיּפ ַא רַאפ ,רעקיזומ

 ןוא ? רעגניפ ענייז ןצונ טשינ ןעק רע ןעוו ,טסינַאיּפ ַא רַאפ ףָארטש ערעגרע

 רעד --- "יתומ ירחא, דיל ןייז ןיא קילַאיב טגָאז יוװ ? ןעוורַאפ ןוא ? סָאוװרַאפ

 -ָאּפמָאק ןוא ןרינָאּפמָאק ,ןליּפש ןוא ןליּפש טנַאקעג ךָאנ ךָאד טָאה שטנעמ

 ןוויאַאנ ַא ?ןעמעוו ןוא ?ףָארטש ַאזַא ןעמוקעג םיא זיא סָאװרַאפ ,ןרינ

 ןבילבעג זיא סָאװ ,ןסקָאװעגפיוא טשינ לָאמנייק זיא סָאװ ,דניק ַא ,ןשטנעמ

 ןיז טימ לגניא רעקיבײא ןַא ;ןבעל ץנַאג ןייז תומימת ןייז ייב

 ...רעטלע ןפיט ןייז ןיא זיב ,ןשינעבילרַאפ ענייז טימ ,טײקשיטנַאמָאר

 רעלטסניק רע'תמא ַא ,רעלטסניק ַא ?סָאװ זיא -- רָאי קיצכַא זַא ןוא

 ןטמירַאב םענופ טרעהעג זירַאּפ ןיא סע בָאה ךיא .טלַא טשינ לָאמנייק טרעוו

 ,שירפ לָאמעלַא ,גנוי לָאמעלַא זיא רעלטסניק ַא .ןַאסנַארַא םוחנ רָאטּפלוקס

 ,ןטײהקנַארק ןייק טימ ,תולחמ ןייק טימ ןגָאלשעג טשינ טרעוו רע רָאנ יבַא

 רעמ ַאטשינ ?ןןדייר וצ ָאד זיא סָאװ רעבָא .יינ קיביײא ,גנוי קיבײא רֶע טביילב

 קילַאיב טָאה יו :לָאמַא-רעדיוו !דָאש ַא זיא סָאד ןוא -- ידרַאנ םוחנ

 שיא היה ,, ?"יתומ ירחא, דיל טמירַאב טנַאמרעד-רעירפ ןייז ןיא ןעגנוזעג

 ...רעמ ַאטשינ ןוא שטנעמ ַא ןעוועג -- "דוע וניא וארו

 .י .ב ,1977 ,11 .טקָא ,"טייהיירפ ןגרָאמ,
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 םירבח ייווצ

 ,רעטנַאקַאב רעטוג ַא רעדָא ,טניירפ ַא םתס טשינ טניימ רבח ַא

 ,טנעָאנ קרַאטש טסיב וד ןעמעוו טימ ,רענייא -- רענעגייא ןַא רָאנ

 ןזָאל ךיז טיירג טסיב וד ןעמעוו רַאפ ןוא ןָא קרַאטש ךיד טייג סָאװ ,םיטניא

 ,זדלַאה םעד ןדיינשרעביא

 !טפַאש'רבח זיא סָאד

 ע'תמא ןייק ןרעוו ןפורעגנָא טשינ ןעק ,ןופרעד רעקינייוו סעּפע

 ,,.טפַאש'רבח

 !טסיב ןײלַא וד רעוו --- ךיוא טניימ רבח ַא

 ןטלַאהַאב טשינ טשינרַאג טסנעק !ךיד זעמ טנעקרעד -- רבח ןייד ךרוד

 רעד זיא ,םינּפ ס'רבח ןייד .רבח ןייד ףיוא סע טנעקרעד'מ לייוו ,ךיז ןופ

 ...טלַאטשעג רענעגייא ןייד -- ּפָא ךיז טלגיּפש סע ןכלעוו ןיא לגיּפש

 ןוא רעקיטכיוו ַא רעייז ,רעביא ךיא רזח ,רבח ןינע רעד זיא רעבירעד

 ...רעטַאקילעד ַא ךיוא

 עניימ רַאפ ןבילקעגסיוא ךיא בָאה ,ענשעווָאלס ןיא ךעלגניא עלַא ןופ

 ,לקייכ ןוא ַאשירג --- ייווצ םירבח

 ןיב ךיא ,לכש ןיימ טימ ןבילקעגסיוא ייז בָאה ךיא זַא ,ןגָאז טשינ ןעק ךיא

 רעד .ָאי -- טקניטסניא ןיימ טימ רעבָא ,רַאפרעד גנוי וצ ךָאנ ןעוועג

 סָאװ .רעטלקיװטנַא קרַאטש ַא ןעוועג ןָא דימת ןופ רימ ייב זיא טקניטסניא

 ,לכש ןיימ טימ -- טשינ טציא ךיוא םענַאב ןוא -- ןעמונַאב טשינ בָאה ךיא

 ןימ טימ -- רעטציא ךיוא םענַאב ןוא -- ןעמונַאב לָאמעלַא ךיא בָאה

 ,טקניטסניא םענערָאבעגנייא

 טימ ץ'רבח וצ טשינ ךיז ןטלַאהעגּפָא ךימ טָאה רעניימ טקניטסניא רעד

 ךימ טָאה רע רעבָא ,ךעלגניא רענשעווָאלס יד ןופ םענעי טימ ןוא םעד

 | .ןע'לקייכ ןוא ץַאשירג -- וצ טּפוטשעג

 זיא ַאשירג ןֹוא ,רָאי רַאּפ ַא טימ רימ ןופ ןעוועג רעטלע זיא לקייכ

 ַא ןעוועג זיא לקייכ תעב רעבָא .ךיא סָאװ ןרָאי עקיבלעז יד ןיא ןעוועג

 טָאה'מ .רענעמוקעגוצ ַא -- ןעוועג ַאשירג זיא ,רענערָאבעג רענשעווָאלס

 שזַא -- רַאי טכַא ןעוועג טלַא זיא רע ןעוו ,ענשעווָאלס ןייק טכַארבעג םיא

 !עװקסָאמ ןופ

 .,,רעטַאקילעד ַא ךיוא ןוא רעקיטכיוו ַא רעייז זיא רבח ןינע רע ד
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 ַא ךס ַא ךָאנ ןעוועג זיא ןע'לקייכ ןוא ןַאשירג ןשיווצ דיישרעטנוא רעד

 ַא ןעוועג זיא רעטשרע רעד סָאװ ,ןײלַא סָאד זיולב יו ,רערעסערג

 .רענערָאבעג רענשעווָאלס ַא -- רעטייווצ רעד ןוא ,רענערָאבעג רעװקסָאמ

 זַא סָאװ זיא .טכַאמעגסיא ןעוועג טשינ ךָאנ טלָאװ ןיײלַא סָאד רשפא

 זיא עטַאט ס'ַאשירג סָאװ סָאד רעבָא ? עװקסַאמ ןיא ןרָאבעג ןיוש טרעוו'מ

 ןופ טסרעוו עכעלטע ,רָאטנַאק ןסיורג ַא ןופ דלַאוװ ַא ןיא רע ריסַאק ַא ןעוועג

 ,רענשזריק רע'טושּפ ַא ,ָאי -- ןעוועג זיא עטַאט ס'לקייכ ןוא ,ענשעווָאלס

 ַא רָאג ןיוש טָאה סָאד -- רענשזריק ַא טרָאפ רעבָא ,רענשזריק רעכייר ַא םגה

 ...טכַאמעגסיוא ךס

 סָאװ ,םעד ןגעק טַאהעג טשינרַאג ןבָאה עמַאמ-עטַאט ס'ַאשירג תעב

 םערָא ןעוועג ןענייז רימ שטָאכ ,רימ טימ ט'רבח'עג ךיז טָאה עלעדנוז רעייז

 יז ןוא הריד רעמערָא ןַא ןיא טניואוועג ןבָאה רימ ,ךייר ןעוועג ןענייז ייז ןוא

 יד רעבָא ןבָאה ,לטעטש ןופ הריד רעטסנעש עמַאס רעד ןיא טניואוועג ןבָאה

 רעייז זַא ,ןדייל טלָאװעג טשינ קרַאטש עמַאמ-עטַאט סיַאשירג עקיבלעז

 ַא ןעוועג זיא עטַאט ןייז תמחמ -- ןע'לקייכ טימ ן'רבח ךיז לָאז עלעדנוז

 .רענשזריק רעכייר ַא ,טקרעמַאב ןיוש יוװ ,םגה ,רענשזריק רע'טושּפ

 טליּפשעג טשינ טלעג טָאה ןײלַא ענשעווָאלס ןיא זיולב טשינ זַא ,םינּפַא

 רָאנ סע זיא רשפא ןוא ,דנַאלסור ןופ טעטש ערעדנַא ןיא ךיוא רָאנ ,לָאר ןייק

 ךיא ןעוו דנַאלסור טזָאלרַאפ בָאה ךיא ,טשינ סייוו ךיא ?ןעוועג ױזַא ןדיא ייב

 טנעוו ריפ יד רעסיוא ךיא בָאה םעד ץוחַא .לגניא רעניילק ַא ןעוועג ךָאנ ןיב

 רָאפ טמוק סע סָאװ רעדָא ,ךיז טוט סע סָאװ טסואוועג טשינ ענשעווָאלס ןופ

 בָאה ךיא סָאו ,ךעלקערב ןוא ךעלקיטש ןופ .דנַאלסור רעסיורג רעד ןיא

 ןגעוו העידי ןייק ןבָאה טשינ ןעמ ןעק ,ןלייצרעד ןוא ןדייר ןשטנעמ טרעהעג

 !דנַאל קיזיר ַאזַא ןגעוו ךָאנ טרפב ןוא -- דנַאל ַא

 ןעוועג ןענייז רימ ,טַאהעג ביל קרַאטש ןע'לקייכ ןוא ן'ַאשירג בָאה ךיא

 טַאהעג ביל יירד עלַא ןבָאה רימ .ןטינשעג טנַאוװעג קיטש ןייא ןופ יו ,סעּפע

 ןטַאװעצַאקש:טינ ,ןכעלטימעג ,ןקיאור ןקיבלעז ןפיוא ןליּפש וצ ךיז

 ,לגיצ ןייק טימ ,רענייטש ןייק טימ ןפרָאװעג טשינ ךיז ןבָאה רימ .רעגייטש

 ןיא לּפֶע ןייק ןסייר ןעגנַאגעג טשינ .ןטױלּפ ןייק ףיוא ןכָארקעג טשינ

 עשלגייפ ןייק ךָאנ ,ךעלעגייפ ןייק ךָאנ ךיז טגָאיעג טשינ .רעדעס עדמערפ

 ףיוא זיא'מ ןדייס ,קרַאמ ןפיוא ךעלגניא ןייק טימ ךיז ןגָאלשעג טשינ ,ןטסענ

 -קירוצ ןוא ןקידייטרַאפ ךיז טזומעג טלָאמעד רימ ןבָאה ,ןלַאפעגנָא זנוא
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 רעד .לקייכ ןעוועג זיא ,ןעיירד זנוא ןופ רעטסקרַאטש רעד .ןגָאלש

 ַא ןעוועג דָארג זיא ַאשירג .ןעוועג ךיא ןיב -- ןעיירד זנוא ןופ רעטסכַאוװש

 רעקינייוו ךָאנ ןיב ךיא םגה -- רעגעלש ןייק טשינ רעבָא ,טַאי רענטירּפס

 ,םיא רַאפ ןעוועג רעגעלש

 יד ןעוועג זיא ,ץַאלּפ-ליּפש טּפױה רעזנוא ,"טלקמ-םוקמ, רעזנוא

 עקירעדינ ערעטיש ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,ַאזַא לדלעוו ַא -- עציניש

 ,רעמיזעב ןטכעלפ וצ ףיוא ךעלטיר ןדײנשנָא טגעלפ'מ עכלעוו ןופ ,ךעלמייב

 ךיז טָאה עציניש רעד וצ געוו רעד .ןזָארג עקירעדינ ןוא סעטסוק ערעטיש

 ַא ףיוא סַאג רענעווטסעיל רעד טימ קרַאמ ןשינעוװָאלס םענופ ןבױהעגנָא

 זיא עציניש רעד ןופ גנַאגנײרַא םייב .רעגייטש ןקידלגרעב ןקיסעמנדַארג
 ףיוא ,לגיצ עטיור קרַאטש ןופ טכַאמעג ,עצינלָאב יד טייז ןייא ןופ ןענַאטשעג

 זיא ,געוו ןרעביא עצינלָאב רעד רעביא ןגעקטנַא ךיילג .טייז רעטייווצ רעד

 סעמעוו ןוא ךַאד םענעכעלב םענירג ןטימ טסָאלָאװ רעד ןענַאטשעג

 ןופ ףיוה ןטימ ןפיוא .שַא יו יורג ןעזעגסיוא ןבָאה טנעוו ענרעצליה

 ַא ןענַאטשעג זיא ,ןזָארג ענעדייז עכיוה טימ רעטנירגַאב ַא ,טסָאלָאװ

 לסיב ַא רעטייוו ,ןטשרע םעד יַאלָאקינ רסיק םענופ עוטַאטס ענעזנָארב

 יד ןענַאטשעג זיא ,עצינלָאב רעד ןופ טייז רעקיבלעז רעד ףיוא ,טקורעגּפָא

 ַא טימ טמיוצעגמורַא ,לַאזקַאוו ַא ןיא יו ,רעטצנעפ עסיורג טימ עלָאקש
 רעד ךיוא .זָארג םענירג םענעטינשעגמורַא-שירפ טימ ,ףיוה םענדַאמַארג

 טנעוו ענרעצליה יד ןוא ךעלב םענירג ןופ ןעוועג זיא עלָאקש רעד ןופ ךַאד

 ךיז טָאה עלָאקש רעד רעטניה .טסָאלָאװ רעד יו טקנוּפ ןעזעגסיוא ןבָאה
 עסייוו ַא ןענַאטשעג זיא דָאס ןופ ןטימ ןיא ןוא דָאס רעטכידעג ַא ןגיוצעג
 יד טימ ישטשעדעיװַאז רעד טניואועג טָאה סע רעכלעוו ןיא ,זיוה
 ,עציניש רעד ןיא וצ-רעפיט ,רעטייוו ,טעה .עלָאקש רעד ןופ סעילעטישטוא

 ייוצ -- תוריד יד ןבעל ןוא תוריד עסיורג ייווצ ןענַאטשעג ןענייז

 ףיוא ךיז ןבָאה סע ואוו ,ןפיוה עסיורג טימ טמױצעגמורַא ,סעינרַאברַאג
 ,רעטניו ייס ,רעמוז ייס ,קידנעטש ןעגנַאטש ענרעצליה עלעיצעּפס

 רענייא ןיא .עניורב ןוא עצרַאוװש ,לעפ ןוא ןטכוי עטעברַאעגסיױוא טנקירטעג
 עקביל בייוו ןייז טימ רעברַאג רעד םוחנ טניואוועג טָאה ,תוריד יד טָא ןופ

 רעקידרעטעּפש רעד ןענופעג ךיז טָאה סע עכלעוו ןשיווצ ,רעדניק ףניפ ןוא

 ךעלקירוועוו עניילק יו .סינּפיק קיציא -- רעביירש רעשידיא רעטמירַאב

 ײלרעלַא ןטכַארטסױא ,ןצנַאטמורַא עציניש רעד רעביא רימ ןגעלפ
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 ,ךעלעקשטַאק ןוא ךעלעזדנעג עגנוי יד ףיוא ןקוקרַאפ ךיז ,ןצכעליּפש

 םוצ ןרעהוצ ךיוא ךיז ןגעלפ רימ ןוא ,טרָאד ןעשַאּפ ךיז ןגעלפ עכלעוו

 טייז רענעי ףיוא ןגעלפ סָאװ ,סעטרעיוּפ יד טימ םירעיוּפ יד ןופ גנַאזעג

 ךעלעגייפ יד ןוא -- רעדלעפ יד ףיוא טרָאד ןערַאּפ ךיז טייוו טשינ עציניש

 .ןפלעהסיורַא ייז ןגעלפ ךעלמייב עקירעדינ ערעטיש יד ףיוא

 יו ,רדח ןיא ןייג טשינ טגעלפי'מ ןעוו ,געט עקידעכַאװ יד ןיא ,לָאמַא

 סָאד טגעלפ ,גָאט ןקידעכָאװ ןרעדנַא ןַא ןיא יצ ,רמועב-ג"ל ,גָאטיײב קיטיירפ

 טימ ןשימסיוא ךיז עציניש רעד ןיא רעמייב יד ףיוא ךעלעגייפ יד ןופ גנַאזעג

 סרעברַאג םעד םוחנ ןופ ןרעה ךיז טגעלפ סָאװ ,לדיפ ןפיוא ןליּפש ס'קיציא

 ,ַאשירג .עציניש רעצנַאג רעד רעביא סױרַא רעטצנעפ ענעפָא יד ךרוד הריד

 ןוא -- ןרעהוצ ךיז ןוא ןזָאלרעביא גנידצלַא טלָאמעד ןגעלפ ,ךיא ןוא לקייכ

 .רעמייב יד ןופ שירפ ,קָאס ןטוג טימ יוװ ,ןקעלַאב ךיז

 ,ףושיכ רעקידנעמענמורַא רעד זיא ,לדיפ ןפיוא ןליּפש ס'קיציא טימ

 ערעזנוא .ןרָאװעג רעסערג ךָאנ ,עציניש רעד רעביא טבעוושעג טָאה סָאװ

 סרעברַאג םעד םוחנ ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןעוועג טלעטשעגנָא ןענייז ןגיוא

 ץנַאג ןעז טנעקעג ךיוא ןטנוא-ּפָארַא ,ןטייו ןופ ןבָאה רימ ןוא הריד

 סעמעוו ,רעטסיולק םענװַאלסָאװַארּפ ןטימ ,רעזייה יד טימ ,ענשעווָאלס

 םעד ;קרַאמ ןטימ ןפיוא ,למיה םעד טגנַאלרעד טשינ רועיש טַאה ץיּפש

 סָאלש םענייש ןטימ ףיוה ס'צירּפ םעד ;דָאס ןטכידעג ןטימ בוטש ס'חלג

 עכיוה ייווצ סבייל-ןימינב לוולעוו ןוא סרענטַאר לטָאמ ןוא ,טימרעדניא

 ,לטעטש ןיא תוריד ענשזַאטע-ייװצ עקיצנייא יד -- ןרעיומ

 .טַאהעג ביל קרַאטש ןע'לקייכ ןוא ןַאשירג ךיא בָאה ,טגָאזעג ןיוש יו

 ןוא טַאהעג טשינ ענשעווָאלס ןיא ךיא בָאה ,ייז ץוחַא םירבח ערעדנַא ןייק

 טוג ךעלנייוועגרעסיוא ייז טימ זיא רימ .טכוזעג טשינ ייז רַאפ בָאה ךיא

 :ונייהד .רעייפ ןקיד'רדסכ ַא ןשיווצ ןענופעג ךיז בָאה ךיא שטָאכ ,ןעוועג

 טימ ץרבח ךיז לעוװ ךיא ביוא זַא ,טגָאזעגנָא רימ טָאה עמַאמ ס'ַאשירג

 טָאה יז סָאװ .רימ טימ ן'רבח ךיז ץַאשירג ןזָאל טשינ יז טעװ ,ןע'לקייכ

 טשינ רימ זיא ,ןע'לקייכ טימ ךיז ט'רבח רע יאמל ץיַאשירג וצ טגָאזעג

 סיַאשירג רעבָא .טשינ ךיא סייוו ,ייברעד ןענַאטשעג טשינ ןיב ךיא .טנַאקַאב

 ץלַא .ןפרָאװעגסױרַא ןענייז דייר עריא זַא ,טסואוועג טוג ץנַאג טָאה עמַאמ

 טנעקעג טשינ טָאה לקייכ סָאװ ,סָאד ןעוועג זיא טריפעגסיוא טָאה יז סָאװ

 ...בוטש ןיא ןיַאשירג וצ ןעמוקנײרַא
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 ןיא ןע'לקייכ ייב .ןעוועג טשינ רימ ןענייז ,ןופרעד תולדב קרַאטש וצ
 ךיוא ןבָאה רימ ןוא רעשימייה רעמ ךס ַא טליפעג ךיז רימ ןבָאה בוטש
 סע ןעוו ,טייצ-רעטניוו סרעדנוזַאב .טלָאװעג ןבָאה רימ סָאװ ןָאט טנעקעג
 יו ,בוטש ןיא רעמ ןייז וצ ,קינייװניא רעמ ךיז ןליּפש וצ ןעמוקסיוא טגעלפ
 ,סױרַא ןוא ןײרַא טנעקעג רימ ןבָאה בוטש ןיא ןע'לקייכ ייב .ןסיורד ןיא
 ,תועד ןייק טגָאזעג טשינ זנוא טָאה רענייק -- ןײרַא ןוא סױרַא

 טַאהעג ביל קרַאטש ןבָאה ,הוח ןוא בייל-םהרבא ,עמַאמ-עטַאט ס'לקייכ

 .טלָאװעג טָאה רע סָאװ ,טריפעגסיוא ייז ייב טָאה רעכלעוו ,ל'דיחי-ןב רעייז
 ,ןסע םוצ ךעלעכיק עקַאמשעג טימ ןּפָאטשנָא זנוא טגעלפ ענייז עמַאמ יד
 הלח טימ עינערַאװ ,ךעלסינ עשיקרעט ,סעקשטעמעיס עטעשזַארּפעג טימ
 ןוא .ןעיײרעשַאנ ערעדנַא ךָאנ ןוא ,ייט עסיז ,טיורב ןוועזאר טימ רעדָא
 טָאה רעדניק ייווצ יו רעמ) םיא ןופ ערעטלע ןַא ,הנח ,רעטסעווש ס'לקייכ
 ביל ױזַא טקנוּפ טָאה סָאװ ,(טַאהעג טשינ רענשזריק רעד בייל-םהרבא
 ...ךעלכיב עשידיא ןופ תוישעמ ןענעייל זנוא טגעלפ ,רעדורב ריא טַאהעג

 ענעטעמַאס טימ ,עקידווע'נח:-ץרַאוװש ַא ,ענייש ַא רעייז ןעוועג זיא יז
 עניורב ,ּפעצ עקיד ייווצ ןיא ןטכָאלפרַאפ ,רָאה ענעדייז עצרַאװש ,ןעמערב
 ןוא ןשרַאק עטיור ייווצ יו ,ןּפיל עטיור קרַאטש טימ ,ליומ םענייפ ַא ,ןגיוא
 ןעזעגסיוא ןצנַאגניא טָאה לקייכ .םינּפ ןפיוא לכיימש ןקינוז ַא טַאהעג טָאה
 ןעגנַאגעג רע זיא וצרעד ! רעסַאװ סנּפָארט ייווצ יו -- רעטסעווש ןייז יו
 טניימ ןילַא סָאד רעבָא .ענשעווָאלס ןיא ךעלגניא עלַא ןופ רענעש ןַאטעגנָא
 ץלַא לָאז סע ןוא ןָאטעגנָא ךייר רעדָא ןייש רעייז ןייג ןעק'מ .טשינרָאג ךָאנ
 רע זיא ןייר ױזַא ,טרעביוזעג שממ טָאה רעבָא ןע'לקייכ ןופ ...ןעקניטש

 ןוא ןייש ןעגנַאגעג ךיוא זיא סָאװ ,זץיַאשירג ןופ וליפַא רענייר רס ַא -- זעוועג

 טימ ,זיוה עשיצירּפ ע'תמא ןַא טריפעג ייז ייב ךיז טָאה סע ןוא ןַאטעגנָא ןייר
 ןיא טשינ זיוה רעדנַא ןייק ןיא יו ,סעטכישעג עצנַאג ןוא ןטסניד ייווצ
 | .ענשעווָאלס

 ףיוא טשינ :ןעזעג טשינ עלעקעלפ ןייק לאמנייק ןע'לקייכ ףיוא בָאה ךיא
 ,לטיה ןייז ףיוא טשינ ,לוויטש רעדָא ,ךיש ענייז ףיוא טשינ ,רוטינרַאג ןייז

 רעמוז ייס --- טשינ דיילק םוש ןייק ףיוא ,לקער ןרעטנוא עקסוילב רעד ףיוא
 עטכידעג ענייז ןופ .םיא ןופ טקעמשעג לָאמעלַא טָאה סע ,רעטניוו ייס ןוא
 ןוא טייקנייר ַא טעײװעגּפָארַא קידנעטש טָאה ,טעמַאס יו ,ןעמערב עצרַאוװש
 ןקידווע'נח-ץרַאווש ןצנַאג ןייז רעביא ןעגנַאגעצ ךיז זיא סָאוװ ,טייקשירפ ַא
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 יו טקנוּפ ,לכיימש ןקינוז ַא טימ טגיילעגסיוא ןעוועג זיא סָאװ ,םינּפ ןגנוי

 לָאמעלַא ,תמא ןַא סָאװ ,ץכעוטנַא ןעמערַא ןיימ טימ ,ךיא .רעטסעווש ןייז ייב

 ןַא יו ,ָאי --- יו ,ןעזעגסיוא ,ץַאשירג ןוא ןע'לקייכ יבגל ,בָאה ,קיטכיצ ,ןייר

 ...ןַאמערָא רע'תמא

 רערעמ ןגיוצעג לָאמ עלַא ךימ טָאה סע זַא ,הדומ ךיז ךיא ןיב ךָאד ןוא

 רשפא .טשינ ךיא סייוו --- סָאװרַאפ .ןע'לקייכ וצ יו ,בוטש ןיא ז'ַאשירג וצ

 סע ?טייקשרעדנַא -- ליפױזַא טימ טרָאד טקעמשעג טָאה'ס לייוו ,רַאפרעד

 טימ ןפורעג רעדניק יד טרָאד טָאה'מ סָאװ ,ןײלַא סָאד זיולב ןעוועג טשינ זיא

 יד ןוא ;ַאינָאס ןוא ַאיסורַאמ ,ַאידָאלָאװ ,ןַאטַאנ ,ַאשירג :יװ ,ןעמענ עכלעזַא

 ץענשעווָאלס ןיא עלַא ןעמעוו ,ַארעוװ ןסייהעג טָאה רעדניק יד ןופ עמַאמ

 טָאה רעדניק יד ןופ עטַאט רעד ןוא ;"יקסווָאקשטַאּפ םַאדַאמ, ןפורעג ןבָאה

 ןידָאּפסָאג, ןפורעג ןבָאה ענשעווַאלס ןיא עלַא ןעמעוו ,יעגרעס ןסייהעג

 יו שיסור רעמ טדערעג רדסכ ןעמ טָאה ךיז ןשיווצ ןוא ;"יקסווַאקשטַאּפ

 שירפ ױזַא ,שרעדנַא ױזַא ןעוועג זיא בוטש ןיא ץכעריפ עצנַאג יד רָאנ .שידיא

 ,טרָאװ עקיטכיר סָאד זיא סָאד ,ַאי ...קידנריגירטניא ,ןוא ,גיוא ןרַאפ יינ ןוא

 ,סָאד יו רעמ רס ַא ,ןיינ ,טעינַאמעג טָאה טייקשרעדנַא יד !קידנריגירטניא

 ןיא זה עטשרע יד ןעוועג זיא סע ...ט'פושיכ'עג -- ןוא ,טציירעג

 ! ףיוה ןיא ץירּפ םייב יו ,רעגייטש ןפיוא טריפעג ךיז טָאה סָאװ ,ענשעווַאלס

 יקסווָאקשטַאּפ ןידָאּפסָאג רעד ייס זַא ,ןרעוװו טקרעמַאב ָאד ףרַאד סע ןוא

 ןַא יו ,ןעזעגסיוא ךיוא עדייב עקַאט ןבָאה ,יקסווָאקשטַאּפ םַאדַאמ יד ייס ןוא

 טימ ,גנַאג רעייז טימ ,גנודיילק רעייז טימ -- עטצירּפ ַא טימ ץירּפ רע'תמא

 ...גנומענַאב ןוא גנוטלַאה רעייז

 סָאװ ,יורפ עטייווצ ַא ךָאנ ןייק ןעוועג טשינ זיא ,ענשעווָאלס ץנַאג ןיא

 טָאה םַאדַאמ ןעמָאנ רעד !עמַאמ סיַאשירג וצ ןכיילגוצ ןענעק ןעוועג ךיז לָאז

 ַא טימ ,ענטלַאטש ַא ,עכױה ַא ןעוועג זיא יז .טסַאּפעג קרַאטש ריא

 טַאלג ןעגנַאגעג זיא יז סָאװ ,רָאה עניורב ,ןגיוא עיולב ,םינּפ ןטעװערַאילקעג

 ,םעזוב ןקיכעלייק םענייש ַא טימ ,ןטנוא ןופ קילבוק ןקיד ַא טימ טמעקרַאפ

 ,טכַאנרַאפ ןדעי .קיטנָאז ַא ןוא טוה עסיורג ַא ןגָארט קידנעטש טגעלפ ןוא

 ןריצַאּפש ןייג עטצוּפעגסיױא ןַא ןעז יז ןעמ טגעלפ ,רעטניוו ייס ,רעמוז ייס

 רעדָא ,לימ-רעסַאװ עסיורג יד ןענַאטשעג זיא'ס ואוו ,ךייט םייב קירב םוצ

 ס'צירּפ ןטימ טצענערגעג ךיז טָאה סָאװ ,ערעיזָא םייב טייוו טשינ סַאּפ ןפיוא

 סָאװ ,ךַאילש ןסיורג ןפיוא יז ןריצַאּפש ןייג ןעזעג ןעמ טָאה לָאמַא ןוא ,ףיוה
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 ,שטורווַא ןייק ןרָאפעג זיא'מ ןכלעוו טימ ,טקַארט-טּפױה םוצ טריפעג טָאה

 ,סעדָא ןייק ,וועיק ןייק ,װעשטידרַאב ןייק ,רימָאטישז ןייק ,ןיטסָארָאק ןייק
 עסיורג ערעדנַא ךָאנ ןוא ,גרוברעטעּפ ןייק ,עװקסָאמ ןייק ,ווָאקרַאכ ןייק

 ,דנַאלסור רעקיזיר רעד ןוא עניארקוא ןופ טעטש

 ,טסָאלָאװ ןופ רעביירש רעד יצ ,רעטקָאד רעד רעדָא ,חלג רעד זַא
 רעד רעדָא ,טשטָאּפ רעד ןופ קינלַאשטַאנ רעד יצ ,רעקיײטּפַא רעד רעדָא
 ,ווַאטסירּפ רעד רעדָא ,עלָאקש רעד ןופ ישטשידעיװַאז רעד יצ ,ָאנישרַאטס
 טגעלפ סע זיא טשינ'ס רעוו יצ ,ןילַא ץירּפ רעד רעדָא ,קינדַארוא רעד
 סָאד ןעמענרעטנורַא ןעמ טגעלפ ,יז ןעזרעד ןוא ןרָאפכרוד רע דָא ןייגייברַאפ
 ,ריא רַאפ לטיה

 ַא ךַאנ ןייק ןעוועג טשינ ענשעווָאלס ץנַאג ןיא זיא ,ױזַא טקנוּפ ןוא
 רעד .ןטַאט סיַאשירג וצ ןכיילגוצ ןענעק ןעוועג ךיז לָאז סָאװ ,ןַאמ רעטייווצ
 ַא ןעוועג ךיוא זיא רע .םיא רַאפ ןטסָאמעגנָא ןעוועג זיא ןידָאּפסָאג ןעמָאנ
 םינּפ ןפיוא טיוה יד ,ןעזסיוא ןכעלדנָאלב-טיור ַא טימ ,רענטלַאטש ַא ,רעכיוה
 עגנַאל טימ ,ןוז רעד ןופ טנערבעגוצ יוװ ,םיא ייב ןעוועג דימת זיא
 ןופ ץירּפ םייב יו ,סעצנָאװ עכעלדנָאלב-טיור עטיירדרַאפ עטצוּפעגסיױא
 עקיד ,ןגיוא ענירג טימ ,עלָאקש רעד ןופ ישטשידעיװַאז םייב ךיוא ןוא ףיוה
 ַא טַאהעג טָאה רע .סעצנָאװ יד סָאװ רילָאק ןקיבלעז םענופ ,ןעמערב
 יו ,שירעלעפַאב ןעגנולקעג טָאה לוק ןייז ןופ ןָאט רעד ןוא קוק ןגנערטש
 טָאה רע ,רעטוג ַא ןעוועג דָארג זיא רע רעבָא ,וַאטסירּפ םייב לוק רעד
 טגעלפ רע ןוא ,ךעלגניא יד סרעדנוזַאב ,רעדניק יד טַאהעג ביל קרַאטש
 ,סעוועילַאכ עכייו עגנַאל טימ לוויטש עטצוּפעגסיוא ןגָארט קידנעטש
 סיורג ןופ -- םיא ייב סיפ יד ףיוא ןשטיינק קידווע'נח ךיז ןגעלפ עכלעוו

 ,..םינּפַא גָאטליואוו

 ןעוו ,רעטניו ייס ,רעמוז ייס ,טייצ-החנמ ,טכַאנרַאפ תבש-ברע ןדעי
 ןופ ךיז טגעלפ ,החנמ ןענווַאד ןײרַא לוש יא ןייג ןגעלפ ןדיא רענשעווָאלס
 ןטכידעג םענופ טריפעג טָאה סָאװ ,ךַאילש רענוגעב םענופ ,ןטייוו רעד
 ,עטערַאק ַא) ןַאּפשעג ַא ןרָאפ ןרעּה ,ענשעווָאלס ןיא סױרַא דלַאװ ענסָאס

 ,(ןטילש רעטכַאמעג-זייפ ַא ןעוועג סע זיא רעטניוו ;רעמוז ןעוועג זיא'ס ביוא
 יד םורַא ךעלקעלג ענעלקינ עניילק טימ ,דרעפ ענטירּפס ייווצ טימ

 רעטּפמעדעג ַא טימ ,קינַָאטנייא ןעגנולקעג ןבָאה עכלעוו ,רעזדלעה

 ץניילק יד ןיא טכַאנרַאפ רעמוז ןלירג יד ןופ גנַאלק רעד יוװ ,טײקינָאטַאנָאמ
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 ףיוא ןּפמָאל עשירטקעלע ןייק ואוו ,עניַארקוא ןופ רעפרעד ןוא ךעלטעטש

 רעד ןופ טנָארפ ןיא .טעטש עסיורג יד ןיא יו ,טנערבעג טשינ ןבָאה ןסַאג יד

 רעד ןסעזעג זיא ,עקשטירב רעלָאמש ַא ףיוא ,ןטילש רעדָא עטערַאק

 רעטיירב רעד ףיוא ,ןטנוא ןוא ,דרעפ יד ןבײרטנָא טגעלפ סָאװ ,רעשטוק

 ןופ רעריסַאק רעד ,יקסווָאקשטַאּפ ןידָאּפסָאג רעד ןציז טגעלפ ,עקשטירב

 ןוא ,עניַארקוא ץנַאג רעביא ןעמָאנ ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,רָאטנַאק ס'נַאמגערב

 ַא טימ ,עבוש רעמרַאװ ַא ןיא רעטניוו) דנַאלסור ץנַאג רעביא ךיוא רשפא

 ,(לטנַאמ-רךרָאּפ רע דָא ,ןָאכלַאב םענייפ ַא ןיא רעמוז ןוא ,עמשטוק רענרעטופ

 טכַאנרַאפ תבש ןדעי רע טגעלפ ךָאד !ץירּפ-השעמ ןעזעגסיוא טָאה רע ןוא

 טעּפש זיב לָאמַא ,גָאטײב קיטנָאמ זיב םייהרעדניא ןייז ,ןרָאפוצ ןעמוק

 .ןײרַא רָאטנַאק ןיא -- דלַאװ ןיא ןרָאפקירוצ ךָאנרעד ןוא ,טכַאנרַאפ

 .עכעליירפ ןעוועג לָאמעלַא סײקסװָאקשטַאּפ יד ייב ןענייז סקיטנוז יד

 ס'נַאמגערב ןופ עטלעטשעגנָא ערעדנַא ךיוא ןרָאפוצ ןעמוק ןגעלפ סע

 רעבָא ,עיצנַאטס רעד ףיוא ןיקירטיכ וצ ןרָאפרַאפ ןגעלפ עכלעוו ,רָאטנַאק

 :שטַאּפ יד ייב ייז ןבָאה ,סערעשטעוו ןוא סגָאטימ טּפיוהרעביא ,ןסעגעג

 הריד יד !הנותח ַא ףיוא יו ,קיטנוז ןדעי ןייז טרָאד טגעלפ סע .ס'יקסווָאק

 ןעמענפיוא טנעקעג טָאה'מ ואוו ,ןרעמיצ ךס ַא טימ ,ענדַאמַארג ַא ןעוועג זיא

 .ןטייקירעווש םוש ןָא טסעג רס ַא

 ךיוא סיקסווָאקשטַאּפ יד ןגעלפ ,רָאטנַאק ןופ טסעג ענערָאפעגנָא יד וצ

 ,ףיוה ןופ ץירּפ םעד לָאמַא ,ווַאטסירּפ םעד :יװ ,טסעג עשימייה ןטעברַאפ

 םעד ,טסָאלָאװ ןופ רעביירש םעד ,טשטָאּפ רעד ןופ קינלַאשטַאנ םעד רעדָא

 ךיוא ןוא ,רָאטקָאד םעד ,רעקײטּפַא םעד ,עלָאקש רעד ןופ ישטשידעוװַאז

 זַא ןסייהעג טשרעּפמעלק טָאה סָאװ ,לאינד ,לדנוז ס'ריבג רענשעווָאלס םעד

 טָאה ן'תמא רעד ןיא רעבָא ,עינידָאּפסָאג עגנוי יד ,ןעינָאס טעוװעשזַאכוא רע

 ךיא ןיב ,ױזַא ןעוועג טשינ זיאס ביוא ...ןעמַאמ רעד רָאג טעװעשזַאכוא רע

 רעביא ָאד ביג ךיא ,ענשעווָאלס ןיא טדערעג ןעמ טָאה ױזַא .קידלוש טשינ

 רעטפָא רָאג ַא ןעוועג ןיב ךיא .טרעהעג בָאה ךיא סָאװ סָאד זיולב

 טשינ ךַאז ןייק בָאה ךיא ןוא ,בוטש ןיא סײקסװַאקשטַאּפ יד ייב רעײגנײרַא

 יד רַאפ טַאהעג טשינ לכש ןייק ךָאנ טלָאמעד ךיא בָאה רשפא רַאנ .ןעזעג

 | ...רשפא ?ןכַאז

 עקַאמשעג ַא רעייז ןעוועג זיא ַאינָאס זַא ,ןרעוו טקרעמַאב ָאד לָאז ,בגָא

 ןעזעגסיוא טשינ טָאה יז .ןבילרַאפ טנעקעג ךיז טָאה'מ רעכלעוו ןיא ,לדיימ
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 ןקַאמשעג ַא טַאהעג יז טָאה רַאפרעד רעבָא ,עריא עמַאמ יד יוו שיצירּפ ױזַא

 לסיב ַא ןעזעגסיוא טָאה יז .רעטוּפ טימ טיורב עוװעזַאר קיטש ַא יו ,םינּפ

 ןלופ ַא ,ןּפיל עקיטפַאז ,עװעזָאר ,רָאה עדנָאלב-לקנוט טימ ,עטַאוװעסקיש

 וצ טרַאשעג ךיז ןבָאה סע .עילַאט עניד וצ ןייק טשינ ןוא ןטפיה עדנור ,םעזוב

 ,ןבירטעגקעווַא ןעמעלַא ייז טָאה יז רעבָא ,םירוחב רענשעווָאלס ךס ַא ריא

 ןעמוקעג רַאטנַאק ס'נַאמגערב ןופ עטלעטשעגנָא יד ןופ םענייא וצ זיא'ס זיב

 ַא ןרָאוװע ג זיא'ס ןוא -- וועיק ןופ טנעדוטס ַא ,ךוזַאב ףיוא בורק ַא ןרָאפוצ

 טשינ ָאד ךיא לע ,הנותח רעד ןגעוו .ןעינָאס טימ םיא ןשיווצ ךודיש

 ,ןגָאז ָאד ןעק ךיא סָאװ ץלַא .ץַאלּפ ליפוצ ןעמונרַאפ טלָאװ סָאד .ןלייצרעד

 ןופ טסעג עכייר ליפ ױזַא טימ ,הנותח עכייר ַאזַא ךָאנ טָאה ענשעווָאלס זַא

 !ןעזעג טשינ רעירפ לָאמנײק ,טעטש עסיורג

 !רענעש ךָאנ ןעוועג ַאשירג זיא ,ענייש ַא ןעוועג זיא ַאינָאס ביוא רעבָא

 ץוועזַאר יד ןוא עמַאמ ןייז ןופ ןח ןשיצירּפ םעד טַאהעג ךיז ןיא טָאה רע

 -יטָארד ַא ןעוועג רע זיא וצרעד .ןעינָאס ,רעטסעווש ןייז ןופ טײקַאמשעג

 ןצנוק עשיטַאבַארקַא ענעדישרַאפ ןכַאמ ןענעק טגעלפ ןוא רעוװַאוװשז ַא ,רעק

 ַא ןופ לכעל ַא ךרוד ןכירקכרוד שממ טנעקעג טָאה רע .רעּפרעק ןייז טימ

 טנעקעג טשינ רענייק טָאה ,םיא ףיוא קידנקוק :קידריוװקרעמ ןוא .לדָאנ

 זיא רע ,ךיוא ןעוועג טשינ עקַאט סע זיא רע ןוא !"ץָאקש , ַא זיא רע זַא ,ןגָאז

 סע !"ץָאקש , ןייק טשינ ןפוא םושב רעבָא ,ליּפש טימ לופ ,רעפיטש ַא ןעוועג

 ןייז ןיא ןח ןוא םטיר רעסיוועג ַא ,סָאמ ַא ןוא םעט ַא טליפעג ךיז טָאה

 זנוא ןשיווצ ןעיײרעליּפש יד ןופ טקעטיכרַא רעד ןעוועג זיא רע .יירעפיטש

 ייווצ יוו ,ןקוקסיוא ןגיוא עיולב סיַאשירג ןגעלפ ,ךיז ןליּפש םייב .ןעיירד

 ּפָאק םענייש ַא טַאהעג טָאה רע .גָאט ןרעטיול קרַאטש ַא ןיא ןעלמיה עיולב

 ַא יו טצנַאלגעג ןבָאה עכלעוו ,עמַאמ ןייז יו ,עניורב עטשטיינקעג ,רָאה

 זיא סע .טַאהעג ביל קרַאטש ץַאשירג ןבָאה ךעלדיימ עשינעווָאלס יד ,לגיּפש

 ביל קרַאטש בָאה ךיא ךיוא ...ייז ןשיווצ ץנערוקנָאק עליטש ַא ןעגנַאגעגנָא

 ןטלַאה ךיז רימ ןגעלפ ,סַאג ןיא ןייג עדייב ןגעלפ רימ זַא .ןַאשירג טַאהעג

 עקַאט ןבָאה ךס ַא .ךעלרעדירב ייווצ ןעוועג ןטלָאװ רימ יו ,טנעה יד רַאפ

 ןעוועג ןענייז רימ לייוו ,ךעלרעדירב ייווצ יו סיוא ןעעז רימ זַא ,טגָאזעג

 ,ןעזסיוא ןטימ ,ןטייווצ ןפיוא רענייא ךעלנע קרַאטש ןוא ךיוה ןקיבלעז םענופ

 יו ,רַאה יד ןופ ,ןגיוא יד ןופ ,םינּפ םענופ רילָאק ןטימ ,רעטקַארַאכ ןטימ

 ...ןרָאבעג ןדייב זנוא טלָאװ עמַאמ ןייא
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 סָאװ טימ :ןעוויברעד טשינ ךיז ךיא ןעק ,גָאט ןקיטנייה םוצ זיב !עמַאמ

 ,לקייכ תעב ,םורָאװ ?עמַאמ ס'ַאשירג ייב ןעוועג ןח-אשונ ךיא בָאה סנױזַא

 ףיוא ןזייווַאב טרָאטעג טשינ ךיז טָאה ,טקרעמַאב רעירפ ןיוש בָאה ךיא יו

 טקרעמעגנָא ןיוש ךיוא זיא סָאד יו ,לייוו ,בוטש ס'ַאשירג ןופ לעווש רעד

 רעכייר ַא ,םגה ,רענשזריק רע'טושּפ ַא ןעוועג זיא עטַאט ס'לקייכ ,ןרָאוװעג

 ךיילג ,טפַאשביל ליפיוזַא רימ ןזיוװעגסױרַא עמַאמ סיַאשירג טָאה ,רענשזריק

 ןַא סָאװ ,ךיז בָאה ,רעדיוו ,ךיא ...דניק ַא סריא ןעוועג עקַאט טלָאװ ךיא יו

 ,עמַאמ ס'ַאשירג טימ יו ,רעשימייה ךס ַא טליפעג עמַאמ ס'לקייכ טימ ,תמא

 ןגיוצעג לָאמעלַא טָאה סע ,ןרָאװעג טגָאזעג רעירפ ָאד ןיוש זיא'ס יוװ ,רעבָא

 ...בוטש ןיא ןע'לקייכ וצ רעדייא ,בוטש ןיא ןיַאשירג וצ ןייג וצ רערעמ ךימ

 טשינ ךיז לעװ ךיא ביוא זַא ,טעשַארטסעג ךימ טָאה עמַאמ ס'ַאשירג ןעוו

 ץ'רבח וצ ךיז ןץַאשירג ןרעוורַאפ יז טעוװ ,ןע'לקייכ טימ ז'רבח וצ ןרעהפיוא

 בָאה ךיא .ןגיוושעג ןוא ּפָאק םעד טזָאלעגרעטנורַא ליטש ךיא בָאה ,רימ טימ

 טלָאװעג טשינ קרַאטש בָאה ךיא לייוו ,סעּפע ריא ןגָאז וצ טַאהעג ארומ

 ןגָאזוצ טנעקעג טשינ רעבָא ךיוא בָאה ךיא ,רבח ןייק רַאפ ץיַאשירג ןרילרַאפ

 גנַאל טלָאמעד טָאה יז .ןע'לקייכ טימ ז'רבח זרעהפיוא ךיז לע ךיא זַא ,ריא

 -רַאפ ,םינּפַא ,טָאה ןוא ןטייז עלַא ןופ ךימ טכַארטַאב ,רימ ףיוא טקוקעג

 םעד יוװ רעמ לייוו ,טייהנגעלרַאפ עסיורג ןיימ ןוא ןליפעג עניימ ןענַאטש

 רעד ןיא טלַאמעד בָאה ךיא ןוא .טגָאזעג טשינרָאג רימ יז טָאה לָאמ םענייא

 עקַאט ךיז ךיא בָאה עמַאמ ס'לקייכ טימ ,ָאי ...יז ןבָאה ביל ןביוהעגנָא ליטש

 יו ,טקוקעגפירַא ךיא בָאה עמַאמ סיַאשירג וצ רעבָא ,שימייה טליפעג

 ןיא בָאה ךיא זַא ,ןייז וצ הדומ טשינ ךיז םעש ךיא !טָאג ַא וצ ףיורַא טקוק'מ

 ...עמַאמ ןייז ףיוא ץַאשירג ןעוועג אנקמ קרַאטש ליטש רעד

 לייוו ,רעטייוו ןייג וצ ארומ בָאה ךיא םורָאװ .ןלעטשּפָא ךיז ךיא לעוװו ַאד

 ןיימ ייב טעוװו סָאװ ,עמַאמ ס'ַאשירג ןגעוו רעטרעוו ןגָאזסױרַא ךָאנ ןעק ךיא

 ...טשינ רעסעב .סורדרַאפ ןפורסױרַא ,ןענעייל סע טעװ יז ןעוו ,עמַאמ

 רעד ןיא ייס ,טניירפ ךס ַא בָאה ךיא :ןבעגוצ ךָאנ רעבָא לעװ ךיא

 ןופ ,עקירעמַא ןופ טלעוו רעשידיא-טשינ רעד ןיא ייס ןוא טלעוו רעשידיא

 -ַאּפמָאק ,רעקיזומ ,רעגניז ,טניירפ ענעדישרַאפ ,דואווילָאה זיב קרָאי-וינ

 ,רעצנעט ,רעלַאמ ,ןגרוטַאמַארד ,םינזח ,ןרָאיטקַא ,רעביירש ,סרָאטיז

 רעבָא ,עמערָא ןוא עכייר ,עטמירַאב רעקינייװ ןוא עטמירַאב ,ןרָאסישזער
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 ךָאנ לייוורעד ךיא בָאה ,עקירעמַא ןיא ןיב ךיא סָאוװ טייצ רעצנַאג רעד רַאפ

 !לקייכ ןוא ַאשירג -- יוװ ,םירבח ייווצ עכלעזַא טרָאּפשעגּפָא טשינ

 ...ייז ןופ רעמ טשינ רעה ךיא ?טסייוו רעוו ,ךָאנ ייז ןבעל

 .י .נ ,1953 ,20 .ווָאנ ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ;

 "רעטסייג ןָאילימ ןעצ,

 ינדיס גרוטַאמַארד רענַאקירעמַא-שידיא רעטסואווַאב רעד

 טליּפשעג טציא טרעוו ןוא ןבירשעגנָא טשרָאקַא טָאה ילסגניק :

 ,ייוודָארב ףיוא רעטַאעט סמיעשזד טניעס םעד ןיא

 ןַאמרעגנוי רעשידיא רעקיבלעז רעד טָאה רָאי רָאּפ עטצעל יד ןיא

 עכיירגלַאפרעד עטשרע ןייז .ייוודָארב ףיוא "סטיה, עסיורג ייווצ טַאהעג

 עטייווצ יד ןוא :זיירּפ רעצילוּפ םעד ןענואוועג טָאה "טייהוו ןיא ןעמ, עסעיּפ

 ןָאזעס ןטייווצ םעד טליּפשעג ןיוש טרעוו "דנע רעד, עסעיּפ עכיירגלָאפרעד

 .רעזייה עטקַאּפעג רַאפ

 ַאזַא ןייז טעוו עסעיּפ עיינ ןייז ךיוא יצ טמיטשַאב ןגָאז טשינ ןעק ךיא

 םעד ןיא ךיז טעדנעוו סָאד .ייוצ עטשרע יד יו ,גלָאפרעד רעסיורג

 ץסעיּפ יד טעוװ ,ןעז יז ןירַא רעטַאט ןיא ןעמוק םלוע רעד טעוװ .םוקילבוּפ

 ַא ןייז עסעיּפ יד טעוו ,ןעמוק וצ ןליופ ךיז םלוע רעד טעװ .גלָאפרעד ַא ןייז

 ,לַאפכרוד

 ,עסעיּפ רעד ןופ טלַאהניא םעד ןופ ייס קרַאטש טלַאה ךעלנעזרעּפ ךיא

 ,טליּפשעג טרעוו יז יו ןפוא םעד ןופ ךיוא ןוא אפוג גנוריפפיוא רעד ןופ ייס

 ,רעדנוזַאב רעדעי .רָאג זיב דנלעטשנדירפוצ זיא ןרָאיטקַא יד ןופ ןליּפש סָאד

 .עלופטכַארּפ ַא זיא גנוריפפיוא יד .טנעכייצעגסיוא ןליּפש ,ןעמַאזוצ עלַא ןוא

 טלָאװ ןוא עסעיּפ-המחלמ-יטנַא קרַאטש א זיא "רעטסייג ןָאילימ ןעצ,

 ןיא טרעוו סע .ןשטנעמ ןענָאילימ ןוא רעטנזיוט ןופ ןּרעװ טכוזַאב טפרַאדעג

 ןיא ןליּפש ןטנַאקירבַאפ-ןפָאװ עסיורג יד סָאװ ,עלָאר יד טלצנַאהַאב ריא

 רעד ןגעק דנַאל ןייא ןציירפיוא ןיא ,המחלמ וצ רעדנעל יד ןטיירגוצ

 סָאװ ,עסעיּפ עיינ ַא ןופ ןעמָאנ רעד זיא "רעטסייג ןָאילימ ןע צ

// 



 ינדרי יכדרמ 448

 ןוא רערעמ סָאװ תומחלמ ערעייז ןטלַאהוצנָא ייז ןעגניווצ ןוא רעטייווצ

 ,רערעמ

 :ןצרוק ןיא ָאד ןרעוו ןבעגעגרעביא ןעק טלַאהניא רעד

 ןשטייד יד ןבָאה ,ןכָארבעגסיױא טָאה המחלמ-טלעוו יד יוװ םעדכָאנ

 עסיורג ךיז ןעניפעג סע ואוו ,ייאירב ץניווָארּפ עשיזיוצנַארפ יד ןעמונעגנייא

 ןטסערג םעד ןעמוקַאבסױרַא ןשטייד יד ןבָאה סענימ יד ןופ .סענימ-ןזייא

 יד סָאװ ןרָאי יד ןופ ךשמ ןיא ןפָאװ רעייז ןריצירבַאפ וצ ןזייא יד ןופ לייט

 רעייא ךרוד ךרוד טייג רעדיוש ַא .ןטלַאהעגנָא טָאה המחלמ עכעלרעדיוש

 עסעיּפ רעד ןיא ךייא רַאפ ןרעוו סָאו ,ןטקַאפ עקיטולב יד ןופ בייל

 דייר יד .גרוטַאמַארד ןשידיא ןגנוי ןלופטנַאלַאט רעייז םעד ןופ טקעדעגפיוא

 לופ ןסָאגעגנָא טרעוו ריא .רעיושוצ יד ןופ ךרַאמ םעד ןיא ןייא ךיז ןצירק

 .רעגנערבמוא-ןשטנעמ ןוא רעדניצ-המחלמ עכעלדנעש יד ןגעק ןרָאצ טימ

 רעד ןופ טלַאהניא םעד ןבעגרעביא טימ רעטייוו ןייגנָא ןלעוװ רימ

 .עסעיּפ

 -ַאלּפָארע ןקישסױרַא טלָאוװעג ןבָאה ןרעציפָא עשיזיוצנַארפ יד ,ץרוק

 םעד ןופ לעפַאב ַא ןגָארקעג ןבָאה ייז רעבָא ,סענימ יד ןרידרַאבמָאב וצ ןענ

 .ןַאט סָאד ןגַאו וצ טשינ בַאטש-לַארענעג ןטסכעה

 ? סָאוװרַאפ

 םעד ןופ ץורית רעד .סָאוורַאפ ןרעוו:ריואוועג דלַאב ריא טעוװ טָא

 -רַאבמָאב טעװ ײמרַא עשיזיוצנַארפ יד ביוא זַא ,ןעוועג זיא בַאטש-לַארענעג

 יד ןיידרַאבמָאב ײמרַא עשטײד יד טעוװ ,סענימ-עשטייד יד ןריד

 ןבָאה עכלעוו ,ןטנַאקירבַאפ-ןפָאװ יד ןבָאה סָאד ןוא .סענימ עשיזיוצנַארפ

 טּפיױה יד ןעוועג ןענייז ןוא טנַאה ןיא טנַאה רעדנעל עדייב ןיא טעברַאעג

 ןעוו לייוו .ןזָאלרעד טלָאוװעג טשינ ,זבַאטש-לַארענעג יד ןופ רעגָאז-העד

 ןוא ןלַאפעגנָא ןטלָאװ ערעדנַא יד ףיוא ענייא ןעוו ,טריסַאּפ טלָאוװו סָאד

 ןוא ןעלעטשּפָא טזומעג המחלמ יד ךיז טלַאװ ןַאד ,סענימ יד טרידרַאבמָאב

 טנעקעג טשינ ,רעגנערבמוא-ןשטנעמ יד ,ןטַאנגַאמ-ןפַאװ יד ןבָאה ףיורעד

 ןוא ןסערעטניא ערעייז ןגעק סיואכרוד ןעוועג טלָאװ סָאד תמחמ .ןייגנייא

 !ןטיפָארּפ-המחלמ עטעפ

 יד טימ ענייא תומחלמ ןריפ עקַאט ךיז ןגעמ רעדנעל ןוא ןעגנוריגער יד

 ןסערעטניא עכעלטפַאשניימעג ןבָאה רעריצודָארּפ-ןפָאװ יד רעבָא ,ערעדנַא

 המחלמ יד זַא ןעז ןעמ ףרַאד ,ױזַא דלַאביװ זיא .םולשב ךיז ןשיווצ ןבעל ןוא
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 ,סנבעל עגנוי רעמ סָאװ ןעגנערבמוא ןוא רעגנעל סָאװ ןעיצרַאפ ךיז לָאז

 .ןענָאילימ רעמ ךָאנ טימ ןטיפַארּפ ערעסערג ןכַאמ וצ יבַא

 .עמַארד רעד ןופ טלַאהניא רעצנַאג רעד ,ןצרוק ןיא ,זיא סָאד טָא

 עביל יד רעבָא ,עביל ןייק טשינ טרָאד טלעפ סע זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ןענייז רקיע רעד .עסעיּפ רעד ןיא טרָא ןסיורג וצ ןייק טשינ טמענרַאפ

 ןטַאנגַאמ-ןפָאו יירד יד ,םיפתוש יירד יד עסעיּפ רעד ןיא ןטָארטרַאפ

 טּפױה םעד טימ -- עּפָאריײא ןופ ןטפעשעג-ןפָאװ יד ןרילָארטנָאק עכלעוו

 סָאװ ,ווָארַאכַאז רעטסואווַאב-לַאנָאיצַאנרעטניא רעד ,"רעפיוקרַאפ-ןפָאװ,

 ,טלעוו רערָאג רעד רעביא טמירַאב זיא

 ַאזַא ,ערָאלק ַאזַא ןעזעג טשינ גנַאל ןיוש בָאה ךיא ,הדומ ךיז ןיב ךיא

 ַא זיא סָאװ ,"רעטסייג ןָאילימ ןעצ, יוװ ,עסעיּפ-המחלמ-יטנַא עקרַאטש

 ןענייז סָאװ סנבעל ןָאילימ ןעצ יד וצ ,תומשנ ןָאילימ ןעצ יד וצ גנומדיוו

 ןופ טייצ ןיא עּפָארײא ןופ רעדלעפ-טכַאלש יד ףיוא ןרָאװעג ןשָאלע גסיוא

 | ,המחלמ-טלעוו רעד

 רעבָא ןיב ךיא .גלָאפרעד רעטסערג רעד ןייז טפרַאדעג טלָאװ עסעיּפ יד

 רעקיטירק-רעטַאעט עשילגנע יד לייוו ,רַאפרעד קפס ןיא ןיב ךיא .קפס ןיא

 רעייז .ריא ןגעוו ןקיטירק עקיטסניג טשינ ןייק טימ ןעמוקעגסורַא ןענייז

 ןענייז יז זַא רעבָא טלַאה ךיא .עדנַאגַאּפָארּפ זיא סָאד זַא ,זיא הנעט טּפיױה

 עסעיּפ עקיזָאד יד ןטלָאװ ןשטנעמ רעטנזיוט זַא טלַאה ךיא .טכערעג טשינ

 יד טימ ןוא ריא ןופ טלַאהניא םעד טימ ןענעקַאב ךיז ןוא ןעז ןייג טפרַאדעג

 יד ןופ ןבעגעגרעביא טנכייצעגסיוא טרעוו סָאװ ,ןרעטקַארַאכ יד ןופ דייר

 | | .ןרָאיטקַא
 ,עסעיּפ רעד ןופ רבחמ רעד ,ןַאמרעגנוי רעשידיא רעלופטנַאלַאט רעד

 ! םיא חוכ-רשיי ןיימ .ןרעוו וצ טביולעג טנידרַאפ

 עיפלעדַאליפ ,1926 ,6 .ווָאנ ,"טלעוו עשידיא,
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 ןילטייצ ןרהַא

 ןעוועג ןענייז רעדיל ענייז .טסינָאטעילעפ ןוא טסיאייסע רעקיד

 ןוא ןעייסע ענייז ןוא ,ןעקנַאדעג עקידוועגניז עפיט טימ ןלַאװקעגנַא שב

 .ןצכעגָאז עקיד'תופירח טימ ןדָאלעגנָא ןעוועג ןענייז ןענַאטעילעפ

 .רעדָא שידיא ,עיזעָאּפ ןיא ייס ,טרירעגוצ ךיז טָאה רע סָאװ וצ

 רעשירעביירש רענעטָארעג ןייז רעטנוא טָאה ,עזָארּפ ןיא ייס ,שיאערבעה

 ,רָאמוה ןטלדייארַאפ םעניד ַא טימ יא ,המכח רעפיט טימ יא טלעווקעג ןעּפ

 ןבָאה ייז ,ןעגנוזעג שממ ןבָאה ,ןענָאטעילעפ ענייז רקיע רעד ,ןעייסע ענייז

 ןוא עשידיא ,תודמול ,ןסיוו טגָאמרַאפ טָאה רע .ןענעייל וצ ןטעבעג ךיז

 ַא טימ ,רוטַארעטיל:טלעװ רעד ןיא רעטנװַאהַאב-טוג ַא ,עכעלטלעוו

 טָאה רע .ןכַארּפש ןופ רענעק ַא ןעוועג זיא ןוא ,עיצידורע רענעטלעז

 ַא טימ יא ןענעייל וצ ןכַאמ ןוא ןעייקעצ טוג ןינע ןטסרעוװש םעד טנעקעג

 .ןעמוג ן'רַאפ טייקטמענעגנָא ןַא טימ יא ,קשח ןפיט

 ףרַאש ַא טימ ,טײקמַאזכַאװ טימ טלקניפעג ןבָאה רעדיל ס'נילטייצ

 םתס טשינ טָאה רע .ןבעל ןופ ןסנַאוינ עלַא רַאפ ,גנידצלַא רַאפ רעיוא

 ןוא טכוזעג לַאמעלַא טָאה רָאנ ,"יירפ לגיופ, רעד יו רעדיל ןעגנוזעג

 -גָאז עקידוועגניז רָאנ ,גנַאזעג םתס טשינ .ןייז ןקתמ סעּפע טלַאװעג

 רעד ןיא ךרד ןייז ןעוועג זיא סָאד .רענעייל םוצ טדערעג ןבָאה ןקנַאדעג

 :רַאפ ןייז טליפעג טָאה ריא ,עיזעַאּפ רעשיאערבעה ךיוא ןוא רעשידיא

 ,הנווכ ןוא ןיימ ןייז ,ףיטרַאפ ןייז ,טײקטכַארט

 ןסיורג ַא טימ רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןיא ןעמוקעג זיא ןילטייצ ןרהַא

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןילטייצ ללה שודק םעד ,ןטַאט ןטמירַאב ןייז ןופ סוחי

 טימ ןעוועג םיכסמ ןבָאה עלַא טשינ שטָאכ ,רעביירש רעקידנעקנעד-ףיט ַא

 רעמורפ ןוא םענַאב ןזעיגילער ןייז טימ ,ןעגנוגָאזסױרַא ןוא ןעקנַאדעג ענייז

 ללה 'ר ןפורעג םיא טָאה'מ יו רעדָא ,ןילטייצ ללה ןעמָאנ רעד .עיפָאזָאליפ

 עכייר-ןעקנַאדעג ענייז .ןלױּפ ץנַאג רעביא רבד-םש ַא ןעוועג זיא ,ןילטייצ

 עמַאס יד ןופ ןעוועג ןענייז עסערּפ רעװעשרַאװ רעד ןיא םירמאמ

 .עטסטנעיילעג

 ,רעדיווש עינַאלָאק רעמוז רעד ןיא ,1928 רָאי םוצ ךימ טריפ ןורכז ןיימ

 -'תופירח ַא ןוא רעטכיד רעקידנעקנעד-ףיט ַא ןעוועג זיא ןילטייצ ןרה א
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 ןיימ .קצָאװטָא טרָאזער-רעמוז ןטמירַאב ןופ ןַאּפש ַא ןגעלעג זיא סָאװ

 ןופ רעלמַאז ,רעגניז-סקלָאפ רעטסואוַאב רעד ,ןַאמסדנַאל רע'בושח

 ןופ ,סינּפיק םחנמ ,טסינָאטעילעפ ןוא רעקיטירק-קיזומ ,רעדיל-סקלָאפ

 רתלא ייב רעמיצ ַא טימ טגרָאזַאב ךימ טָאה ,(דצ סנטַאט ןיימ ןופ) רימָאשוא

 .רעדיווש ןיא ,עליוו רעד ףיוא ענזיצַאק

 רעייז ןוא הנח יורפ ןייז ןוא רתלא ,ס'ענזיצַאק יד טימ לָאמנייא קידנציז

 טימ ןילטייצ ללה ןעמוקעגנָא זיא ,"עשזַאילּפ , רעד ייב ,תימלוש לרעטכעט

 ךיוא זיא ייז טימ .תוחּפשמ ערעייז ןוא ,ןנחלא ןוא ןרהא ,ןיז ייווצ ענייז

 ךָאנרעד זיא'מ ןוא טנעקַאב ךיז טָאה'מ .יורפ ןייז טימ רעגניז .י .י ןעמוקעג

 .גָאטימכָאנ טעּפש זיב טסעומשעג ןוא ןעמַאזוצ ןסעזעג

 ללה ןופ ןעמענּפָארַא טנעקעג טשינ ןגיוא עניימ טייצ עצנַאג יד בָאה ךיא

 רימ טָאה רע .דרָאב רעקימַאלפ רעטיור ןוא רָאה עגנַאל יד טימ ,ןע'נילטייצ

 קורדנייא םענדָאמ ַא ...טענַאלּפ רעדנַא ןַא ןופ שטנעמ ַא יו ןעזעגסיוא

 טָאה רעכלעוו ,ןרהא רקיע רעד ,ןיז ייווצ ענייז ךיוא טכַאמעג רימ ףיוא ןבָאה

 טכַאמעג רימ ףיוא טָאה קורדנייא ןקיבלעז םעד .טעקסַא ןַא יוװ ןעזעגסיוא

 ןשיווצ בָאה ךיא .ּפָאק ןליוה ןוא םינּפ ןשיטעקסַא ןייז טימ ,רעגניז .י ,י ךיוא

 ...רע'מינּפ עכעלזַא ןעזעג טשינ עקירעמַא ןיא רעביירש עשידיא יד

 רע זיא עקירעמַא ןייק ןרָאפוצ ןעמוקעג ַאבוק ןופ זיא ןילטייצ ןרהא ןעוו

 ןוא ןכָארבעגסיױא טָאה המחלמ-טלעוו עטייווצ יד תמחמ ,ןבילבעג ָאד ןיוש

 עיצקַאדער רעד ךרוד .ןרָאפ טנעקעג טשינ עשרַאװ ןייק קירק ןיוש טָאה רע

 ןרָאװעג טכער טשרע ָאד ןענייז רימ ןוא טכוזעגפיוא ךימ רע טָאה "גָאט, ןופ

 -קיטיירפ יד ןיא לעיצעּפס ,ןפערט טּפָא ךיז רימ ןגעלפ קרָאי וינ ןיא .טנעָאנ

 .ה ןעמוק ןגעלפ סע ןיהואוו ,בוטש ןיא ז'כַאברעיױא םירפא ייב ,ןסטכַאנ-וצ

 ,סעלעיעל-ץנַאלג ,יקצָאטסָאלַאיב .י .ב ,םחנמ ,רעקידעבעל רעד ,קיווייל

 .ןיקוויר .ב ,ושַאטַאּפָא ףסוי

 טָאה סָאװ ,סיוועשַאב קחצי ןעוועג זיא ָאד רבח רעטסטנעָאנ ס'נילטייצ

 -סיוװעשַאב :ןפור וצ ןבױהעגנָא ,רעגניז .י .י רעדורב ןייז ןופ טיוט ןכַאנ ךיז

 .רעביא סע'סיוועשַאב ןופ ןדירפוצ ליפוצ ןעוועג טשינ זיא רע .רעגניז

 קידנציז ,טגָאזעג לָאמנייא רימ רע טָאה סָאד ;:"סעטכישעג-תונז , ענעבירטעג

 ןעשָא ףיוא ,לעטָאה "סַאלַאּפ םַאדרעטסמַא , ןופ יָאיטַאּפ , רעד ףיוא םיא טימ

 "ריווער, םענופ ןַאּפש ַא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,שטיב ימַאימ ןיא ,וויירד

 יד .ןענַאטשעגנייא ןרָאי עגנַאל ןענייז ךיא ןוא על'הנח ואוו ,לעטָאה
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 ןיוש ןבָאה ,גרעבנעזָאר לאס ןוא ַאנינ ,לעטָאה "ריווער, םענופ םיטַאבעלַאב
 םיא ןעמ ףרַאד ,רימ ףיא ךָאנ ךיז טגערפ ןילטייצ ןעוו זַא ,טסואוועג
 ,ןײרַא רעמיצ ןיא ןזָאלפױרָא

 ױזַא רַאט , ,טגָאזעג לָאמנייא רימ ןילטייצ טָאה ,"רעביירש רעשידיא ַא,
 רעשיא'וג רעד ןיא טמעשרַאפ רע ;טביײרש סיוװועשַאב יו ןביירש טשינ
 םענופ ןגיוזעגסיוא ןענייז תוישעמ יד ןופ ךס ַא .ןדיא עשילוּפ יד טלעוו
 ,"לעברַא

 יו ,שטיב ימַאימ ןוא ןילטייצ ןרהא טימ קוסּפ םוצ ךיא םוק ָאד ןוא
 ןילטייצ ."שטיב ימַאימ ןיא רעביירש עשידיא טימ, עירעס ןיימ ןופ רענייא
 ,רפס ַא רעדָא ,ךוב ַא ןענעייל ןוא "ָאיטַאּפ , רעד ףיוא ןציז טפָא רעייז טגעלפ
 ,רעכוזַאב ךס ַא ןבָאה טגעלפ רע .טנרעלעג ןוא טנעיילעג לָאמעלַא טָאה רע
 ןופ ןטסירוט ייס ןוא ,אפוג ימַאימ ןופ ייס ,רעיירבעה סנטסניימ ,טסעג
 טָאה'מ רעבָא ,טשינ ךיא סייוו ןענופעג םיא טָאה'מ ױזַא יו .טעטש ערעדנַא
 ןופ ןענַאטשַאב סנטסרעמ ןענייז ימַאימ ןופ רעיירבעה יד .ןענופעג םיא
 יורפ ןייז טימ ןַאמדירפ ןַאמסדנַאל ןיימ ייז ןשיווצ ,רערעל עשיאערבעה
 לאיתוקי רָאסעפָארּפ :רעדירב עטמירַאב יירד יד ןופ רעטסעווש יד ,קישטייכ
 -טלעוו ןופ רָאטקַאדער ןוא רעקיטַאמעטַאמ רעטסואווַאב רעד ,גרובצניג
 רעטנַאקַאב רעד ,'ַאקיטַאמעטַאמ אטּפירקס, לַאנרושז ןטמירַאב
 -גנַאל ןוא טסילַאנרושז רעד ןוא ,גרובצניג ןועמש טעַאּפ רעשיאערבעה

 ןגרָאמ, רעקרָאי וינ ןופ לארשי:ץרא ןיא טנעדנַאּפסערָאק רעקירָאי

 ,גרובצניג חסּפ ,"לַאנרושז

 ןסעומש ןוא םי גערב םייב ןריצַאּפש טּפָא רעייז ןגעלפ ךיא ןוא ןילטייצ
 רע ,טדערַאב טשינ לָאמנייק רעבָא ,רעביירש ןשידיא םענעי ןוא םעד ןגעוו
 ,ץ'תוליכר טַאהעג טנייפ טָאה רע ;ןכַאז יד רַאפ טסנרע וצ ןעוועג זיא
 בָאה ךיא סָאװ ווירב ןשיאערבעה ַא ןזיועג םיא ךיא בָאה לָאמנייא
 ןטמירַאב םעד ,קָארוי לָאס ןופ רעדורב ַא ןופ דַארגנינעל ןופ ןטלַאהרעד
 ן'תמא ןייז טימ ןפורעג ךיז טָאה רעכלעוו ,ָאירַאסערּפמיא רענַאקירעמַא
 רע זַא ,"סוחי, ןייז ןבירשעגסױרַא רימ רע טָאה ווירב םעניא .קַארוב :ןעמָאנ
 טָאה החּפשמ-ןילטייצ יד ןעוו ,לעמָאה ןיא ןילטייצ ללה ייב טנרעלעג טָאה

 רעייז ןעוועג זיא ןרהא .טרָאד טניואוועג המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב
 ךיז טָאה רע ןוא ןזיוועג םיא בָאה ךיא סָאװ ,ווירב ןקיזָאד םענופ ןדירפוצ
 זיא ווירב רעד זַא ןעזעג טָאה'מ .םעד ןגעוו סעּפע ןביירש וצ ןבילקעג
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 ןטנכייצעגסיוא ןכעלרעדנואוו ַא ןיא ,ליכשמ ַא ןדיא ַא ןופ ןרָאוװעג ןבירשעג

 .ןושל ןקידלרעּפ ַא ןיא ,ןצכעגָאז עקַאמשעג טימ לופ ,שיאערבעה

 קיציא ,ריע-ןב רע'בושח ןיימ ךימ טָאה רעדורב סיקָארוי טימ טנעקַאב

 ךיז ןבָאה רעדורב ס'קָארוי ןוא סינּפיק .וועיק ןיא ךוזַאב ןיימ תעב סינּפיק

 טגעלפ רע .רעכיב עשיאערבעה טימ ןטיבעגסיוא ךיז ןוא ןבירשעגכרוד טּפָא

 ךיא סָאװ ,ווירב ןקיזָאד םעניא ,ץסינּפיק וצ וועיק ןיא טסַאג וצ ןעמוק ךיוא

 .ד .י ןקיש םיא לָאז ךיא זַא ןטעבעג ךימ קַארוב טָאה ,ןע'נילטייצ ןזיוועג בָאה

 ,קרעוװ ס'מכילע-םולש ןופ ןעגנוצעזרעביא עשיאערבעה סע'שטיווָאקרעב

 טָאה רע ."טייהיירפ-ןגרָאמ , יד ןקיש םיא לָאז'מ זַא ןעז .ךיוא לָאז ךיא זַא ןוא

 ַא ןבעג ךיא לָאז ןבעגסיוא לעוו ךיא סָאו טלעג סָאד זַא ,ןבירשעג ךימ

 בָאה ךיא .ןרעקמוא גנידצלַא רַאפ רימ טעוװ רע ןוא רעדורב ןייז גנונעכער

 ןיא ןעגנַאגעג ָאי ןיב ךיא רעבָא ,סָאװרַאפ טשינ סייוו ךיא ,ןָאטעג טשינ סע

 ןוא ןעמָאנ םעד ןבעגעג ןוא "טייהיירפ-ןגרָאמ, רעד ןופ עיצקַאדער רעד

 וצ ןביוהעגנָא םיא טָאה'מ ןוא ,דַארגנינעל ןיא קַארוב טניירפ ןיימ ןופ סערדַא

 ,"טייהיירפ-ןגרָאמ , יד ןקיש

 טרעהעגפיוא טָאה רע זַא ,ווירב ַא ןגָארקעג םיא ןופ ךיא בָאה ,רעטעּפש

 טָאה'מ סָאוװרַאפ הביס יד ןסיוו ליוו רע ןוא "טייהיירפ-ןגרָאמ ,, יד ןגירק וצ

 ,םיא גנוטייצ יד ןקיש וצ טלעטשעגּפָא

 רעקיגָאט-6 רעד ךָאנ) לָאמַאטימ זַא ,טסואוועג טשינ ךעבענ טָאה רע

 -עג טשינ סע טָאה רע ."ףירט , ןרָאװעג "טייהיירפ-ןגרָאמ , יד זיא (המחלמ

 תמחמ :ןרעהוצנָא ןבעג טריבורּפ טשינ םיא בָאה ךיא ליפיוו ;ןייטשרַאפ טנעק

 טניז !דנַאברַאפ-ןטעווָאס םוצ ךעלטניירפ ךָאד זיא ?טייהיירפ-ןגרָאמ , יד

 ...טרעהעג טשינ רעמ רעדורב ס'קָארוי ןופ ךיא בָאה טלָאמעד

 ַא ןופ ןטלַאהרעד טָאה רע סָאװ ,ווירב ןופ ןדער ןיא ןטלַאהעג ןבָאה רימ

 רעקיטירקיקיזומ ןוא רעגניז רעד, זַא ,עקירפַא-םורד ןיא רעגניז ןשידיא

 ןוא "ערעּפָא ןטילָאּפָארטעמ רעד ןיא ןעמוקנָא ןפלעה םיא לָאז ינדרי יכדרמ

 ןופ סערדַא ןפיוא ןטלַאהרעד ווירב ןקיזָאד םעד טָאה רעכלעוו ,ןילטייצ ,רע

 דנַאליײא גנָאל ןיא םייהַא רימ וצ טקישעגרעביא םיא טָאה ,"לַאנרושז-ןגרָאמ,

 ךיא זַא ,ןעמונעג טָאה רעגניז רעקיזָאד רעד ואוו .טניואוועג בָאה ךיא ואוו

 ,ערעּפָא ןטילָאּפָארטעמ ןיא ןעמוקוצנָא ןעז םיא סולפנייא ןוא חוכ ַאזַא בָאה

 ריא, .ןעוועג סע זיא דָאזיּפע רעטנַאסערעטניא ןַא רעבָא ,טשינ ךיא סייוו

 ןבירשעגוצ ןילטייצ רימ טָאה ,"!טייגרעד ןעמָאנ רעייא טייוו יו ,ינדרי ,טעז



 ינדרי יכדרמ 254

 ַא טַאהעג ןילטייצ טָאה ןטייל רַאפ .ווירב םוצ טגיילעגוצ רעטרעוו רַאּפ ַא
 ,רָאמוה ןטלדייארַאפ םעניד ַא טַאהעג טָאה ןביירש ןייז יו טקנוּפ ,לכיימש

 זַא טסואוורעד ךיז טָאה רע טניז קירעיורט רעייז טליפעג ךיז טָאה רע רעבָא

 טָאה רע .החּפשמ ערָאג ןייז טכַארבעגמוא ןבָאה ,םרכזו םמש-חמי ,סיצַאנ יד
 ןגעלעג רדסכ םיא זיא'ס ,סע ןסעגרַאפ טנעקעג טשינ טנעמָאמ ןייא ןייק ףיוא

 .ןצרַאה ןפיוא ןוא קנַאדעג ןפיוא

 ןופ טדערעג ךס ַא רימ ןבָאה ,םי םייב ןריצַאּפש עטפָא ערעזנוא ףיוא

 טשינ טָאה רע עכלעוו ןופ ,רעביירש עשידיא עסיוועג ןופ ןוא רוטַארעטיל
 ליפוצ ןוא שירעביילקרעביא רעייז ןעוועג זיא ןילטייצ ,ןטלַאהעג קירעביא

 ןייק ןפורנָא טשינ ָאד ליוו ךיא ."ךעטש, עשירעביירש ערעייז ףיוא ןיבמ

 וליפא ןוא טריקיטירק קרַאטש רָאג ייז ןופ עקינייא טָאה רע רעבָא ,ןעמענ

 ןופ ,ןטייקיטסיפָאס ןייק ןופ ןטלַאהעג טשינ טָאה רע ...ןסירעגרעטנורַא

 רעביירש רעשידיא רענעי ןוא רעד עכלעוו טימ ,ןטייקיד'המכח עטציּפשעגוצ

 רע טָאה ,'ןביירש בילוצ טשינ טביירש רע, .טצונַאב ךיז טָאה טעָאּפ ןוא

 ןרעביא ןעגנַאלרעד וצ ױזַא יוו רָאנ, ,רעביירש ַא ןופ ןעמָאנ ַא ןפורעגנָא

 ענייז טימ -- רעביײרש-ןגעלָאק יד ךיוא ןוא -- רענעייל םעד  ּפָאק

 ."ךעלעטַאו'המכח ןוא ןטייקיטסיפָאס

 ןיא ךיא ביולג יאזװַא, :טקירדעגסיוא ךיז רע טָאה רוטַארעטיל ןגעוו
 ענייש םתס ,תוירחא ןָא רוטַארעטיל רעבָא ,רוטַארעטיל ןופ תוחילש רעד

 ןפיוא תונמחר ןָא ,שטנעמ ןימ םעד ןופ גנוכעלרעהרַאפ ןָא ,רוטַארעטיל
 רעד ןָא ,שטנעמ-טימ ןרַאפ שינעעזנייא ןָא ,רעדניק עניילק ןופ ןייוועג

 ןייק טשינ טָאה רוטַארעטיל ַאזַא -- ףַאשַאב ןכעלשטנעמ םעד רַאפ טייקילייה
 עשלַאפ ַא ךרוד ןוא ךרוד זיא רוטַארעטיל ַאזַא ;גנוקיטכערַאב-ץנעטסיזקע

 רעייז ןופ טנרעלעג םינלזג עשטייד יד ןבָאה סָאװ .עשירעריפרַאפ ַא ןוא

 ןַאמטּפױה דרַאהרעג ַא ביוא ?קיזומ ןוא עיפָאזָאליפ ,רוטַארעטיל רעכייר

 ףרַאד רעביירש ַאזַא ,תוטיחש ס'רעלטיה רַאפ שודק ןעגנירּפש טנָאקעג טָאה

 טָאה ,דנוַאּפ ארזע ןַא ביוא ןוא !טייל ןופ ןוא טָאג ןופ ןטלָאשרַאפ ןרעוו

 ן'תמא רעד ןיא זיא טעָאּפ ַאזַא -- ןינילַאסומ ןעגנַאזעג-ביול ןעגניז טנַאקעג

 ןכלעוו ףיוא ריּפַאּפ סָאד טרעוו טשינ ןענייז רעדיל ענייז ;טשינ טעָאּפ ןייק

 ,"!ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז ייז

 ַא ןיא ןייז הדומ ךיז ךיא ליוו ,רעדיל ןוא עיזעָאּפ ןופ ָאד קידנדער

 יד ןוא טסקעט רעד) דיל ןרעלוּפָאּפ ןיימ ןיא ָאד טייג סע :ונייהד ,"אטח;
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 טול ןבירשעג ךיא בָאה טסקעט םעד ."רעמזעלק רעטלַא רעד , (קיזומ

 ןופ קורדנייא ןרעטנוא רעבָא ,((עמעט עצנַאג יד טשינ) עמעט ַא ס'נילטייצ

 :טלכיימשעג רע טָאה ,טסקעט ןיימ ןזיוועג םיא בָאה ךיא ןעוו .דיל ַא סנייז

 ַא רימ טלעפעג טסקעט רעייא ,ינדרי ,תמא םענייר םעד ןגָאז ךייא לעווװ'כ,

 רעדנַא ןַא טימ ,רעניימ יו ךעלגנעגוצ רעמ זיא רע לייוו ,רעסעב ךס

 .?עקדַאלקדָאּפ

 -סיוא ןוא ןוגינ םעד ןעגניזרָאפ םיא לָאז ךיא ןטעבעג רימ טָאה רע

 יד :טייקנדירפוצ סיורג טקירדעגסיוא ךָאנרעד רע טָאה ,םיא קידנרעה

 םעד טכַאמ סע ;'רעמזעלק ןטלַא;, ןרַאפ טסַאּפעגוצ רעייז זיא עידָאלעמ

 ךייא ךיא ליוו ,בגא .רעקידנריר ןוא רעקידנליפ ,רעקרַאטש ךָאנ טסקעט

 טנעילעג ךיא בָאה ,עשרַאו ןיא ךָאנ ,קירוצ ןרָאי עגנַאל טימ זַא ,ןגָאז

 'רעפמעק ןשידיא; ןיא טקורדעג ןעוועג זיא סָאװ ,יארָאה, ַא דיל ַא סרעייא

 ןיא רימ ךיז טלבמָאב סעּפע .קורדנייא ןטוג ַא טכַאמעג ריִמ ףיוא טָאה ןוא

 רעקרָאי-וינ; ןיא ךיוא טקורדעגּפָא ןעזעג דיל עבלעז סָאד בָאה ךיא זַא ,ּפָאק

 ,"'גָאט -

 טָאה רע .שטיב ימַאימ ןיא טוג רעייז טליפעג ךיז טָאה ןילטייצ ןרהא

 ,ימַאימ ןופ טייקנייש ערָאג יד ןוא טַאמילק םעד טַאהעג ביל קרַאטש

 סָאד , .םי ןעיולב םענופ טרעטסײגַאב קרַאטש ןעוועג רע זיא טּפיוהרעביא

 רעילב ַא יו ,םי סַאּפ רענעטלעז ַאזַא !גיױא ןרַאפ תחנ ַא ךָאד זיא

 סָאװ ,דָאש ַא !ןקוק וצ היחמ ַא זיא'ס ןכלעוו ףיוא ,לגיּפש רענעפילשעג

 עקיריג:טלעג ןבָאה ,ןוַאטיּפַא םענעפורעג-ױזַא םעד ,וצ-ףיורַא רעכעה

 טלעטשרַאפ ןוא םי םעד טיוברַאפ ,טייקנייש רַאפ ןליפעג םוש ןָא ,ןשטנעמ

 יד טָא .שטיב ימַאימ עילַאק ןכַאמ סָאװ ,ןלעטָאה-רעטסיולק עכיוה טימ םיא

 ואוו ,ץעגרע לזניא ןַא ףיוא ןקישרַאפ טפרַאדעג ןעמ טלָאװ ןשטנעמ עקיזָאד

 ".,,ןשטנעמ ןייק ָאטשינ ןענייז סע

 ייב ,ןטייקנייש רוטַאנ ןופ דיסח ַא ,טעטסע ןַא ןעוועג זיא ןילטייצ ןרהא

 טימ טגעלפ רע .עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג טָאה לקניוו ןייש ַא ןעמעוו

 טכַארברַאפ טָאה רע ואוו ,ַאבוק ןופ טייקנייש רעד ןגעוו ןדער גנורעטסײגַאב

 ךיוא טָאה רע .עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא רע רעדייא ,טייצ ערעגנעל ַא

 ןוא טײקעוװַאװשז ןייז רַאפ רענַאבוק םעד ןגעוװו םערַאװו טדערעג

 רע .טרָא סיורג ַא טמענרַאפ ןצנַאט ןוא ןעגניז ןעמעוו ייב ,טײקשילַאקיזומ

 רענַאקירעמַא-ןייטַאל ערעדנַא יד ןופ גנורעטסײגַאב טימ טדערעג ךיוא טָאה
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 ענייז ןגעוו ןביירש ןבילקעג ךיז טָאה רע .טכוזַאב טָאה רע עכלעוו ,רעדנעל

 רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא רעד רעבָא ,רעדנעל עקיזָאד יד ןיא ןכוזַאב

 ענייז טרעטשעצ טָאה ,קרָאי וינ ןייק ןעמוקנָא ןייז ךָאנ ,המחלמ טלעוו

 ןופ ןסעיינ יד ןעוו ;:רעטעילעמשטירּפ ַא יו ןעגנַאגעגמורַא זיא רע .רענעלּפ

 רע טָאה ,עקירעמַא ןייק ןעגנַאגרעד ןענייז תוחיצר עכעלרעדיוש עשטייד יד

 ...רענעגָאלשרעד ַא טליפרעד ןצנַאגניא ךיז

 טשינ סע לעוװ ךיא, ,טגָאזעג לָאמַא רימ רע טָאה ,"ינדרי טניירפ,

 ןעוו !ןסעיינ עכעלרעדיוש יד ןופ רימ ךיז טלַאּפש חומ רעד !ןגָארטרעבירַא

 סָאד !ןַאטעגנָא התימ ַא ךיז ךיא טלָאװ ,טָאג רַאפ ארומ ןייק טשינ בָאה ךיא

 ןוא רעצ ןופ ןסירעצ רעוו ךיא ,םונהיג ַא ןרָאװעג רימ רַאפ זיא ןבעל

 ,! קיטייוו

 יד ןוא גנַאל ןעמענ טשינ טעװ סע זַא ,ןטסיירט טריבורּפ םיא בָאה ךיא

 טעוװ המחלמ יד ;תועט עסיורג ַא עלַא ןכַאמ רימ , .ןקידנע ךיז טעוו המחלמ

 ַא טעװעדַאהעגסיױא ןבָאה תוכולמ:טלעוו יד .ןקידנע טשינ ךיג ױזַא ךיז

 תונברק עטסרעמ יד ןוא -- ןכַאמ בורח ןעמעלַא זנוא טעװ רע ןוא רעטסנָאמ

 ,"!ןדיא ןייז ןלעוװ

 ...ןפָארטעג רע טָאה רעדייל ,ָאי

 .י .1 ,1977 ,3 ילוי ,"טייהיירפ ןגרָאמ,

 ץידעגַארט עשידיא רענַאקירעמַא ןַא

 "ץקידעקצַאצ , ַא טקורדעג ןעוועג ,קרָאי-וינ ןופ ,עסערּפ רעשידיא

 ערעגנעל ַא ןָא ןיוש טייג סָאװ ףמַאק ןטלקיוורַאפ ַא ןגעוו סעיינ לקיטש

 ץנעדיזער ןסיוועג ַא ןיא ןענווַאד םוצ לוש עשידיא ַא ןעיובסיוא ןגעק טייצ

 -עגנַא ךיוא ָאד ףרַאד טקעזקע ןייז וצ .דנַאליײא גנַאל ןיא ואוו-ץעגרע ,טנגעג

 ,עסערּפ רעד ןיא ןרָאװעג טנַאמרעד זיא סע יו ,טנגעג יד ןרעוו ןבעג

 ַאד זיא טנגעג יד טשינ רעבָא .דרַאוװלוב וָאסענ :ןעמָאנ םעד טגָארט רעכלעוו

 רעד רעטניה ןפיולרַאפ ךיז ןעק סָאװ השעמ עקירעיורט יד רָאנ ,קיטכיוו

 ַא -- קרַאי-וינ ,עקירעמַא ןיא טָאטש רעטסלַארעביל רעד ןופ זָאנ עמַאס

 רעד ןיא ךיוא זיא טנייה ןוא ,עסערּפ רעשילגנע רעד ןיא זיא ןטכע 1
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 ערעדנַא ,ןָאילימ ןבלַאה ַא ןוא ייווצ ךיז טגָאמרַאפ ןעמעלַא ץוח סָאװ ,טָאטש

 -1ײרַא ןבָאה ןדיא רעכלעוו ןיא טָאטש ַא ;רעניואוונייא עשידיא ,רעמ ןגָאז

 ןוא סיורג ריא ןיא ,יובפיוא ןוא סקואוו ריא ןיא קלח ןסיורג ַאזַא טגיילעג

 עקיטכיוו ןייא ןייק ,גייווצ ןייא ןייק ָאטשינ זיא סע ואוו ;ןרעוו טמירַאב

 ןוא ןכעלטפַאשלעזעג ,ןלערוטלוק ,ןלעיצנַאניפ ןפיוא ,גנומענרעטנוא

 קלח ןסיורג רעייז ןגָארטעגוצ טשינ ןבָאה ןדיא ןכלעוו וצ ,טיבעג ןשיטילָאּפ

 ,..תוחומ ןוא תוחוכ עקיזיר ערעייז ןוא

 ןופ ןצעזעג עלַאקָאל יד רעטנוא דָארג זַא ,ןרעוו טקרעמַאב ָאד ףרַאד סע

 זיוה-טעבעג ַא ןבָאה וצ טביולרעד ָאי אקוד זיא (ןָאיַאר וָאסענ) יטנוַאק וָאסענ

 -עיניל רעדָא-ץענערג יד) "דרָאב-גנינָאז , יד ...ביוא ,ןטנגעג-טנעדיזער ןיא

 ליוו ,ונ .גנומיטשוצ ריא טיג טנגעג רעד רעביא ןגָאז וצ טָאה סָאװ (עיסימָאק

 ? סָאװרַאפ .המכסה ריא ןבעג טשינ ,לַאפ םעד ןיא ,"דרָאב-גנינָאז , יד רעבָא

 רעדָא ,ןשיטנַאטסעטָארּפ ַא ןגעוו טלדנַאהעג סע ךיז טלָאו :טושּפ רָאג

 ןָא ןריפ עכלעוו ,"סעטַאט , יד זַא רעכיז ןייז ריא טגעמ ,רעטסיולק ןשילָאטַאק

 רעייז ןבעגעג ןגינעגרַאפ סיורג טימ ןטלַאװ ,"דרַָאב-גנינָאז, רעד טימ

 טימ ןוא הסנרּפ ןוא טנוזעג טימ ןייז עלַא רימ ןלָאז רעכיז ױזַא -- גנומיטשוצ

 רעשידיא ַא ןגעוו רעבָא סע ךיז טלדנַאה !טלעװ רעצנַאג רעד ףיוא םולש

 טָאטש-ןטרָאג) "רעטנעס שיאושזד יטיס-ןדרַאג, :ןעמָאנ ןטימ זיוה-טעבעג

 ,"דרָאב-גנינַאז, רעד ןופ "סרעריפ-לדער, יד ןליוו ,(רעטנעצ רעשידיא

 ,דרַאוװלוב וָאסענ ןיירַא טמענ סָאװ טנגעג רעד רעביא העד יד ןבָאה עכלעוו

 / ...סעּפע יז טוט ןוא -- המכסה רעייז ןבעג טשינ

 "נָאק ַא טימ ,עקירעמַא ץלַא ךָאנ זיא עקירעמַא זַא ,ךיז טייטשרַאפ
 ןפרַאד ןכַאז ךס ַא ןוא ,גנוניימ רעכעלטנעפע ןַא טימ ,ןצעזעג טימ ,עיצוטיטס

 ףליה רעד טימ -- ןרעוו טפמעקעגסיוא ןענעק ןוא -- ,ןרעוװו טרעלקעגפיוא

 עלַארעביל ,ןטַאקָאװדַא עלַארעביל עקיאעפ ,עסערּפ רעלַארעביל רעד ןופ

 יד ןטלַאה רעבירעד .רעזייה:טכירעג ערעכעה ןוא ערעקירעדינ ,רעטכיר

 ןרעכיזרַאפ ןייא ןיא "דרָאב-גנינָאז, רעטנָאמרעד רעד ןופ "סרעריפ-לדער;

 רעד ךָאנ עיצַארַאלקעד ןייא סױרַא ןביג ,עסערּפ רעד ךיוא ןוא םלוע םעד

 ןופ ץמש ןייק ,הלילח ,ףמַאק ןטלקיוורַאפ םעניא ָאטשינ זיא'ס זַא ,רעטייווצ

 ןלעטש וליפא ךיז ןלָאז ייז ןעוו רָאנ .םזיטימעסיטנַא רעדָא עיצַאנימירקסיד

 ...!ןביולג טשינ ץלַא ייז ךיא לעװ -- ףױרַא סיפ יד טימ ןוא ּפָארַא ּפָאק ןטימ

 ַא ,טנַאקַאב טוג וצ זיא רימ לייוו ,רַאפרעד ייז ךיא לעװ ןביולג טשינ ןוא
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 -גנינָאז , עקיטעזַא ןופ "סרעריפ-לדער, יד ןופ "רעטקַארַאכ , רעד ,טוג יו

 עקיזַאד יד טָא ייז טניפעג ריא ...דנַאליײא גנָאל ןיא זיולב טשינ -- "סדרָאב

 ,סעקינבלב-דחאו סעקינ'הפב-דחא עכעלטסירק יד טָא ,"סעקינ'העד-ילעב,

 טנכערעגנייא ,רעקלעפ ערעדנַא ייב ךיוא ,ךיז טייטשרַאפ ,ייז טניפעג'מ יו

 יד ןיא :עקירעמַא ןופ טיירב ןוא גנעל רעצנַאג רעד רעביא ,ןדיא זנוא

 ײלרעלַא יד ןיא ;סעמריפ ןוא סיטיליטוי ,סעירטסודניא ענעדישרַאפ

 - עקינימ'נדישרַאפ יד ןיא ;סעינַאּפמָאק סנערושניא ןוא ףַארגעלעט ,ןָאפעלעט

 עקיאיילרע'לכ יד ןיא ךיוא ןוא ;ןבולק ןוא ןלעטָאה ,רעצעלּפ-טרָאזער

 .,סעימעדַאקַא ןוא ןטעטיסרעווינוא ,סעשזדעלַאק ,סעיצוטיטסניא-גנודליב

 ...ןקעמשניײרַא טשינ ןעק דיא ןייק ואוו

 ןייק טשינ ןיב ךיא זַא ,טקַאפ רעד ןרעוו טנַאמרעד ָאד ףרַאד ,בגא

 ןטייווצ םוצ טרָאד ןיוש ןיואוו ךיא :דנַאליײא גנָאל ןיא "ןתוחמ, רעדמערפ

 ןגנַאל , ןקיזָאד ןפיוא רָאפ טמוק סע סָאו טרימרָאפניא טוג ןיב ןוא לָאמ

 סָאװ לָאמ ןטשרע םעד טניז דנַאלייא גנַאל ןעמוקַאב ביל בָאה ךיא ."לזניא

 ָאד ףרַאד ךיוא .1929 רָאי ןופ טסברַאה ןיא ,ןבילקעגניײרַא ןיהַא ךיז בָאה ךיא

 טימ טצעזַאב טכידעג גנַאלייא גנָאל זיא טציא זַא ,טקַאפ רעד ןרעוו טנַאטַאב

 ןדיא ליפוצ ןייק ךָאנ "לזניא ןגנַאל , ןקיזָאד ןפיוא ןבָאה טלָאמעד רעבָא ,ןדיא

 ןופ ןענַאטשַאב טלָאמעד ןענייז רעניואוונייא טייהרעמ יד .טניואוועג טשינ

 ענעסירַאפ ,ןטַארקָאטסירַא רענַאקירעמַא עקיטיוה-יולב ,עשירייא ,ןשטייד

 ,רעקיזומ ,רעביירש עטמירַאב ,ןרענָאילימ ,סעקידניא ענעזָאלבעגנָא ,זענ

 ,רעלטסניק ערעדנַא ענעדישרַאפ ןוא ןרָאסישזער ,ןגרוטַאמַארד ,ןרָאיטקַא

 ןוא זגורב ןייז -- ןדיא רימ ןפרַאד סָאװ --- ךיא ףרַאד סָאװ !ַאש -- רָאנ

 עטנַארעלָאטמוא עשידיא-טשינ יד ןופ "ּפעק-לזייא , יד ףיוא תומוערת ןבָאה

 וצ ןבָאה עכלעוו ,"דרָאב-גנינָאז, רעד ןופ "סרעריפ-לדער, ןוא *סעטַאט,

 גנָאל ןיא קעווַא טייוו ץעגרע ,דרַאװלוב וָאסענ ןופ טנגעג רעד רעביא ןגָאז

 ַא ךס ַא ,עטכישעג רעקירעיורט רעכעלנע ַאזַא ןופ סייוו ךיא זַא ,דנַאליײא

 םעניא עקַאט ,טנגעג רעסיוועג ַא ןיא ןפָאלרַאפ ךיז זיא סָאװ ,ערעשיגַארט

 ןופ ץרַאה םוצ ,טָאטש רעד וצ רעטנעענ לסיבַא רָאנ ,דנַאלייא גנָאל ןקיבלעז

 ןעק סָאװ ,עטכישעג ַא -- ןדיא זנוא ןשיווצ ,ָאי ,ענעגייא ןשיווצ ,קרָאי-וינ

 ...עידעגַארט עשידיא רענַאקירעמַא ןַא :ןרעוװ ןפורעגנָא טכער טימ

 ױזַא עטכישעג עשיגַארט יד טָא ןבעגרעביא ןריבורּפ ָאד לעוו ךיא

 טגָאזעג בָאה ךיא .ךעלגעמ רָאנ יו ,ןפוא ןליק ַאזַא ףיוא ןוא שיאיײטרַאּפמוא
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 ךיז ןָאמרעד ךיא ןעוו לָאמ סעדעי לייוו ,"ןפוא ןליק , ןוא "שיאיײטרַאּפמוא,

 רעוו ךיא ןוא רעױּפַאק רָאה יד רימ ךיז ןלעטש ןופרעד ןטכַארט ןָא בייה ןוא

 םענופ קיגַארט עצנַאג יד םעד ןיא ליפ ךיא םורָאװ ...רענעדנוצעגנא ןַא

 זיא רעכלעוו ,םוטנדיא םענַאקירעמַא םענופ ,ןבעל ןשידיא םענַאקירעמַא

 טײקטעקַאנ עלופ ןייז ;געוװ ןשידיא-טשינ ןדמערפ ןוא ןשלַאפ ןפיוא קעוַא

 םענופ ,רעביירש ןזיב קַאטסָארּפ םענופ קידנבױהנָא ,געיעג ןדליוו ןוא

 ןוא םוטכייר ךָאנ ,רעריפ ןזיב שמש םענופ ,לַאטוקעלעטניא ןזיב רעלטסניק

 ןייז ;עקירעמַא ןופ רעגריב עטסרעמ יד טימ ךיילגוצ קילג ןכעלנעזרעּפ

 -םענעדלָאג םעניא טייקנעקנוזרַאפ ןוא טײקנענַאטעגנײרַא עקיד'מייוגה-לככ

 ױזַא לייוו -- ןדיא םעד קידלקע ןוא דמערפ ךות ןיא ןייז ףרַאד סָאװ ,בלַאק

 ...גנַאל תורוד רַאפ ןעוועג לָאמעלַא סָאד זיא

 :עטכישעג יד זיא טָא

 ַא רעניימ ןעגנולקעגנָא רימ וצ טָאה ןגרָאמירפ ןקידיקַאטסניד ַא ןיא

 ךיא ןעמעוו ,ןַאמרעגנוי רענערָאבעג רענַאקירעמַא ןַא ,רעטנַאקַאב רעטוג

 -עגכרוד בָאה סָאװ רעד ןעוועג ןיב ךיא ,טסייה סָאד ,טכַאמעג הנותח בָאה

 יד ןופ ןלַאז עטסנעש יד ןופ םענייא ןיא ,"עינַאמרעצ-הּפוח , יד טריפ

 טזַאלעג רימ טָאה רעכלעוו ,ןיקביל םעס ,קרָאי-וינ ןיא ןלעטָאה עטסכייר

 זיא רענייז עטַאט רעד זַא ,עמיטש רענעכָארבעג ַא טימ ןַאפעלעט ןכרוד ןסיוו

 ןגרָאמ לָאז ךיא זַא ,ךימ טעב עילימַאפ יד ןוא ןברָאטשעג גנולצולּפ ןטכענ

 -רעד .היול יד ןריפכרוד ,לּפַאשט םעד ןיא ןוא םעד ןיא ןעמוק ירפעדניא

 רענוד ַא יו ןעמוקעג רימ רַאפ זיא סָאוװ ,הרושב עקירעיורט יד קידנרעה

 זיולב טשינ בָאה ךיא םורָאװ :ןָאטעג רעטיצ ןליטש ַא ךיא בָאה ,למיה םענופ

 ַא רעניימ ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןע'ניקביל ןטיינ .רמ ןטלַא םעד טנעקעג טוג

 טשינ זיא'ס .טניירפ רעטנעַאנ ַא רעייז רעניימ ךיוא רָאנ ,דיסח רעסיורג

 טשינ רעדָא ,רימ וצ ןָאפעלעט ןכרוד ןדייר טשינ לָאז רע זַא ךָאװ ַא ןעוועג

 ךיא ,טסייה סָאד ,םייהרעדניא ןעוועג טשינ ןיב ךיא ןדייס .ךימ ןכוזַאב ןעמוק

 ןרעביא ןטרעצנָאק ףיוא טזיירַאפ ,ץעגרע סנגעוורעטנוא ןענופעג ךיז בָאה

 זיא רע ןוא םיארונ:-םימי יד טנווַאדעג בָאה ךיא .דנַאלסיױא ןיא רעדָא דנַאל

 ןרָאװעג רימ וצ רע זיא טלָאמעד טניז .טנעדיזערּפ רעד ןעוועג טרָאד

 ןעק ךיא .טניירפ עטנעַאנ קרַאטש ןבילברַאפ ןענייז רימ ןוא ןטָאזעגוצ

 סָאװ ,בוט-םוי רעשידיא ןייא ןייק ןעגנַאגעגיײברַאפ טשינ זיא'ס זַא ,ןרעווש

 ...הנתמ ןייק םיא ןופ ןגירק טשינ לָאז ךיא
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 ןכַאמ ָאד ךיא זומ ,גנולייצרעד ןיימ טימ ןָא רעטייוו ייג ךיא רעדייא רָאנ
 ןעמַאנ רעד יו ,ןיקביל ןטיינ ןעמָאנ רעד :גנורעלקרעד עקיטכיוו ַא רעייז
 ןעק ןעמָאנ ן'תמא םעד .רעוויטקיפ ַא ,רעטכַארטעגסיױא ןַא זיא ,ןיקביל םעס
 ןעוועג רע זיא סנטשרע :םימעט עקידנגלָאפ יד בילוצ ןבעגנָא טשינ ַאד ךיא
 זיא ןעמָאנ ןייז לייוו ,ןדיא רעקרָאי-וינ ןופ לייט ןסיורג ַא וצ טנַאקַאב טוג
 םעד טגָארט סָאװ ,עיצוטיטסניא רעשידיא רעסיורג ַא טימ ןדנוברַאפ ןעוועג
 -עּפש ןוא דנַאלסור ןשירַאצ ןקילָאמַא ןיא טָאטש רערעלוּפָאּפ ַא ןופ ןעמָאנ

 ןוא יורפ יד ןָאט ייוו טשינ ןפוא םושב רימ ךיז טליוו סנטייווצ ;ןלױּפ ןיא רעט
 דע ןעגנואיצַאב עכעלטניירפ ןיא ןבילברַאפ ןיב ךיא ןעמעוו טימ רעדניק יד
 ןַא ןופ עידעגַארט ןייק רַאפ טשינ סע ךיא טכַארטַאב סנטירד ןוא ;םויה
 םענופ עידעגַארט ַא רַאפ רָאנ ,החּפשמ רעשידיא רענַאקירעמַא רענלצנייא
 ,..םוטנדיא רענַאקירעמַא ןצנַאג

 -עגּפָא קַאה ַא טימ יו ,עטקַאהעגּפָא ,עצרוק ףיוא ןצילב ןורכז ןיא
 -ַאזסױרַא ,ןצַאז עבלַאה ,ןעגנונַאמרעד ,ןעגנוקרעמַאב ,ןדָאזיּפע ,עטעסעט
 ןטלַא םעד ןטייהנגעלעג ענעדישרַאפ ייב בָאה ךיא סָאװ ,רעטרעוו ,ןעגנוג
 ןלַאפעג ןענייז ייז .ןלייצרעדרעביא ןוא ןלייצרעד טרעהעג ןע'ניקביל .רמ

 ןקיטומ-טוג ַא ןופ גנוטיײלגַאב רעד רעטנוא ,ליומ ןקידוועדערַאב ןייז ןופ
 ַא טימ טלקנירּפשַאב ןעוועג ןענייז סָאװ ןגיוא ענירג ענייז ןיא ץנַאלג

 ףיוא טלגיּפשעגּפָא ךיז טָאה רעכלעוו לכש םענערַאבעגניײא ןוא טייקשימייה
 טָא ןוא ,רַאילָאטס ַא ןופ לבוה ןרעטניה סעקשזורטס עסייוו יו ,ןרעטש זייז
 ַא ןבילקעגנָא רימ ייב ךיז טָאה ךעלקערב ןוא ךעלקיטש ַאיד:טָא ןופ
 ,םיא ןופ טערטרָאּפ

 םוצ ןע'ניקביל ןטיינ טכַארבעג גרובמַאה ןופ ףיש ַא טָאה 1907 רָאי ןיא
 -ַאקע רעקיד'ארומ ַא טשרעהעג טלַאמעד טָאה דנַאל ןיא .קרָאי וינ ןופ ןפַאה

 ןענייז עקירעמַא ןיא טעטש עסיורג רס ַא ןופ ןסַאג יד ףיוא .סיזירק רעשימָאנ
 ןופ םָארטש רעד טָאה ךָאד ןוא .עקירעגנוה ןעגנַאגעגמורַא טושּפ ןשטנעמ
 עקירעמַא ןייק ,דנַאלסור ןשירַאצ ןופ לעיצעּפס ,ןטנַארגימיא עשידיא
 ןשירַאצ ןופ ןפָאלעג ןענייז ןדיא .םענרַאפ ןסיורג ַא ףיוא ןטלַאהעגנָא
 ןעמַארגַאּפ עקיטולב יד .רעייפ דלַאװ ַא יו רעדָא ,טסעּפ ַא ןופ יו ,דנַאלסור
 ןעוועג רָאנ ןענייז ,קָאטסילַאיב ,וועיק ,רימָאטישז ,וועינעשעק ,סעדָא ןיא
 ןעמַארגַאּפ עקיטולב יד ץוח ַא ןוא .ןדיא ןשיסור ןדעי ייב ןורכז ןיא שירפ
 טנעקעג טשינ רעמ טַאלג ןיוש דנַאלסור ןשירַאצ ןופ ןדיא יד ןבָאה
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 עשיטימעסיטנַא ערעטסניפ יד סָאו ,תופידר ןוא תורצ יד ןגָארטרעבירַא

 רעד ךָאנ דנַאל ןיא עיצקַאער יד .ןָאטעגנָא יז טָאה טכַאמ עשיסור עשירַאצ

 ןרָאװעג טקרַאטשרַאפ רעמ ךָאנ זיא ,עיצולָאוװער 1905 רענעלַאפעגכרוד

 ןרָאװעג טרירטסעקרַָא זיא עיצולַאװער רעד ןופ "גנילירפ רעצרוק, רעד

 ןעמָארגָאּפ טימ רקיע רעד -- ןעגנוסיגרַאפ-טולב ןופ לובמ ַא טימ

 ןדיא ןבײרטסױרַא ןעמונעג ןעמ טָאה קיטייצכיײילג !ןדיא ףיוא סָאטַאגילבָא

 ענעדישרַאפ ןטכַארטסױא ןעמונעג ייז ףיא טָאהמ ;רעפרעד יד ןופ

 ןוא טירט ףיוא ןבעל רעייז ןצרַאוושרַאפ ןעמונעג טָאה'מ ןוא ,םילובליב

 ןעמוקעגסױרַא גנוריגער עשירַאצ ערענַאיצקַאער יד זיא גָאט ןדעי .טָארט

 רַאפ ןעגנוצענערגַאב ןוא ןטָאברַאפ עיינ טימ ,תושיגנ ןוא תוריזג עיינ טימ

 זיא ךָאנ ואוו ןוא !ןרעדנַאװסיױא :הרירב ןייא רָאנ ןבילבעג זיא סע .ןדיא

 טָאה סָאװ ,ןרָאפ וצ ףיוא דנַאל ַא ץעגרע ןעוועג טלעוו רעד ףיוא טלָאמעד

 !?עקירעמַא יו ,ןפָא ןרעיוט עריא ןטלַאהעג

 ןופ ןוא טעטש ןופ ,דנַאלסור ןקע עלַא ןופ ןרָאפעג ןדיא ןענייז

 ,ןענַאב ןוא סעלַאגעלַאב טימ ,סעמשטערק ןופ ןוא רעפרעד ןופ ,ךעלטעטש

 ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ ךרוד ,טכענ ןוא געט ךרוד ,ןסקָא טימ ןוא סופוצ

 ,טיירב ױזַא ןוא גנַאל ױזַא טּפעלשעג ךיז טָאה'מ ,סעטָאלב ןוא ןדמַאז ךרוד

 ןעמ טָאה ,רעדיוו ,טרָאד ןוא ,ןפַאה ַא וצ ץעגרע ןגָאלשרעד ךיז טָאה'מ זיב

 -טכַארפ ףיוא רעוו ,ןפיש:-רישזַאסַאּפ ףיוא רעוו ,ןפיש ףיוא טצעזעגפיוא ךיז

 עקידנזָאלצרַאה ןופ עטילזגיַאב ןוא עטע'בנג'עגמורַא ,עטלדניושַאב ,זפיש

 יד ןצרַאװשרעבירַא ןפלָאהעג ייז ןבָאה עכלעוו עכלעזַא ייס ,וטנעגַא

 יו טעיָארעג ךיז ןבָאה עכלעוו עכלעזַא ייס ןוא ,ןצענערג ענעדישרַאפ

 -רעדינ ,סעינַאּפמָאק-ףיש ןוא ןרוטנעגַא-עזייר ענעדישרַאפ יד םורַא םירעוו

 ַא ןעמעוו ייב ,סרעטקַארַאכ עלעקנוט טימ ךעלעשטנעמ עקיטכערט

 ןעמוקעגנָא ,ףוס-לכ-ףוס ,זיא'מ זיב ,טרעוו טשינרָאג זיא ןבעל ךעלשטנעמ

 יד וצ ,םי םענופ עטערָאמעגסיױא קרַאטש ןוא שינעּפעלש רעגנַאל ַא ךָאנ

 -- לָאמַא ;קרָאי-וװינ ןעוועג סָאד זיא לַאמַא :דנַאל םעיינ םענופ סעגערב

 -רַאפ יד ץעגרע רָאג -- לָאמַא ןוא ,רָאמיטלַאב -- לָאמַא ;עיפלעדַאל 9

 קינַאה ןייק םורָאװ ,קוליח ןייק ןעוועג טשינ זיא'ס .ןַאטסעװעלַאג ענעפרַאװ

 ...טקעלעג טשינ ץעגרע ןיא טנַארגימיא רעשידיא רעיינ רעד טָאה

 ןייק ןלַאפעגנײרַא זיא רע .םַאנסיוא ןייק ןעוועג טשינ זיא ןיקביל ןטיינ

 סע ןוא םענורב ןפיט ַא ןיא ןײרַא גנולצולּפ טלַאפ סָאװ רענייא יו ,קרָאיוינ
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 רע זַא טליפ רע .ןעוועטַארסױרַא ןטרָאד ןופ םיא לָאז סע רעוו ָאטשינ זיא

 טנייה ןופ יירש רעבָא ,זלַאה ןזיב םיא טייגרעד רעסַאװ סָאד זַא ,ךיז טקנירט

 קרַאטש ַא ןוא רעמַאזנייא ןַא ...טשינ םיא טרעה רענייק -- ןגרָאמ זיב

 קרַאטש יד רעביא טּפעלשעגמורַא ןיקביל ןטיינ ךיז טָאה רענעגָאלשרעד

 טשינ זיולב טשינ טָאה ןוא קרַאי-וינ ןופ ןסַאג עקידלמוט ןוא ענעמונרַאפ

 טימ וליפא טַאהעג טשינ ךיוא טָאה רע רַאנ ,טעברַא ןייק ןעניפעג טנעקעג

 -נעשטּפָאטמורַא ןכָאװ עגנַאל ךָאנ ,ךעלדנע .ןדערוצסױרַא טרָאװ ַא ןעמעוו

 ןיא טָאה סָאװ ,הכאלמ ַא וצ ןגָאלשרעד ךיז רע טָאה ,רעטלפייווצרַאפ ַא קיד

 ןטיינ רעבָא ...עשַאק ףיוא רעסַאװ יו ,רעמ טשינ ןבעגעג םיא בױהנָא

 ןופ לַארטש ַא ןעזעג ךיז רַאפ טָאה רע לייוו ,ןדירפוצ ןעוועג זיא ןיקביל

 רע טעוװ -- יירעילומ -- ,הכאלמ יד ןענרעלסיוא ךיז טעוװ רע זַא ,גנונעפַאה

 -- טגָאזעגוצ םיא ןעמ טָאה ױזַא .טלעג רעמ ןענידרַאפ וצ טלָאמעד ןבױהנָא

 עקירעמַא ןייק ןעמוקעג זיא ןיקביל ןטיינ םורָאװ .ןעוועג סָאד זיא ױזַא ןוא

 ייוצ םייה רעד ןופ טכַארבעגטימ טָאה רע :ןגעמרַאפ סיורג ַא טימ

 סיפ ייווצ עטנוזעג ,סעציײלּפ עטיירב ,ןלוקסומ עקרַאטש ,טנעה עקיטפערק

 !ןגעמרַאפ ַא רַאפ סָאװ ,ָא !רָאי ןצניינ יו רעמ טשינ ןופ גָאלוצ ַא טימ --

 -עג ןייק ןעוועג טשינ זיא ,ןרעוו טקרעמַאב ָאד לָאז ,ןיקביל ןטיינ

 רע טָאה וצרעד .ץראה:םע ןייק ןעוועג טשינ ךיוא זיא רע רעבָא ,רעטנרעל

 ןוא סנייא -- ןכַאז ןּפַאכוצפיוא ףיוא גיוא ןפרַאש ַא ןוא ּפָאק ןגולק ַא טַאהעג

 טנעקעג טָאה ןוא רדח ַא ןיא הוצמ-רב רעד וצ זיב ןעגנַאגעג זיא רע .ייווצ

 ,רענייז עטַאט רעד טָאה הוצמ-רב רעד ךָאנ .י"שר טימ שמוח השרּפ ַא טוג

 ַא וצ ,הכאלמ-לעב ַא רַאפ ןבעגעגּפָא םיא ,רעזעלג ַא ןעוועג זיא רעכלעוו

 םענופ ןוא ,רעברַאפ ַא וצ ערעל ףיוא רעבירַא רע זיא ךָאנרעד ;רַאילָאטס

 סעּפע רָאנ .רעכעלב ַא וצ -- ערעל ףיוא רעכירַא רעטעּפש רע זיא רעברַאפ

 ,טָאה רע ןוא ןעניפעג טנעקעג טשינ תוכאלמ עלַא יד טָא ןיא ךיז רע טָאה |

 ןייק ןרָאפ וצ ןסָאלשַאב ,ןעמַאמ רעד טימ ןטַאט םענופ גנוסייהטוג רעד טימ

 רעבָא ,טסואוועג טשינ רע טָאה עקירעמַא ןיא ןָאט טעוװ רע סָאװ .עקירעמַא

 טרָאד ךָאנרעד זיא'ס ,יַא ,ןייג ןרָאלרַאפ טשינ טעװ רע זַא טנכערעג טָאה רע

 סעּפע וצ ןגָאלשרעד ךיז טָאה רע זיב ,לַאג-רענירג רעד טימ ןעמוקעגנָא םיא

 ,רֶע יו ערעדנַא ןענַאילימ .רעקיצנייא רעד ןעוועג טשינ זיא רע ,ונ --

 םעד טכַאמעגכרוד ןבָאה ,רעדניק-ןטנַארגימיא ,עשידיא-טשינ ןוא עשידיא

 זיא םורַא ױזַא -- ןוא .געוו ןטעװערַאהעגנָא ןרעווש ןשידַאסּפַאר ןקיבלעז
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 סייווש ,עצַארּפ רערעווש ןוא ףליה רעד טימ .ןרָאוװעג טיובעגפיוא עקירעמַא

 ןופ ,ןטפַאשרעקלעפ ענעמוקעגרעבירַא עקי'ננימ'נדישרַאפ ןופ ,טולב ןוא

 ןוא ןרָאװעג ךייר ןוא סיורג ,עקירעמַא ,יז זיא ,סנביולג ןוא ןרילַאק ײלרעלַא

 .טלעוו רערָאג רעד ןיא הנידמ עטסטמירַאב יד גָאט וצ טנייה זיא

 רעווש רעייז עקירעמַא ןיא ענייז ןרָאַי עטשרע יד טָאה ןיקביל ןטיינ

 לָאמעלַא זיא רע .הכאלמ ןייז טַאהעג ביל קרַאטש טָאה רע רעבַא ,טעברַאעג

 ַא יו ,ןסיורד םעד טַאהעג ביל טָאה רע ,טפול רעיירפ רעד ףיוא ןעוועג

 ,רעטניוו טסערפ עטלַאק יד ןוא רעמוז ןוז עקידנענערב יד ,ןפנַארב יד רוכיש

 עכיוה יד ףיוא קידנעייטש טליפעג ךיז טָאה רע .טרַאעג טשינ םיא ןבָאה

 -עטילימ ַא יו ,סרעצַארקנקלָאװ עקידנסקַאו יד םורַא סעינַאװַאטשער

 ןוא לענש רעייז ךיז טָאה רע .לַאטסעדעיּפ ןכיוה ַא ףיוא רעגיז רעשיר

 רענערָאבעג ַא ןעוועג טלָאװ רע יוו ,הכאלמ יד טנרעלעגסיוא שינעמכַאפ

 יד ןוא טנעה יד רעטנוא םיא ייב טנערבעג שממ טָאה טעברַא יד .רעילומ

 ,טצַאשעגּפָא טוג סע ןבָאה טעברַאעג טָאה רע עכלעוו רַאפ ענייז םיטַאבעלַאב

 עכעלטע טרָאּפשעגּפָא טַאהעג ןיוש טָאה ןיקביל ןטיינ יווװ םעדכַאנ

 ַאזַא לדיימ שימייה ַא טימ טנַאקַאב ךיז רע טָאה ,קנַאב ַא ןיא רעלָאד טרעדנוה

 ןוא רעדיילק-ןעיורפ ייב טעברַאעג טָאה סָאװ ,עקטנַארגימיא ןַא ךיוא ,רע יו

 ןבָאה בױהנָא ןיא .טַאהעג הנותח ןבָאה ייז ןוא -- רע יוװ טנלע ןעוועג ַאד זיא

 ןטיינ םורָאװ ,םערָא וצ טשינ ךיוא רעבָא ,ךייר וצ טשינ ,ןדײשַאב טבעלעג ייז

 םיהַא טגעלפ ןוא רענידרַאפ רעטוג ַא ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא ןיקביל

 טקעלקעג גנידצלַא ףיוא טָאה סע זַא ,תוריכש ךָאװ רעטעפ ַא טימ ןעמוק

 סָאװ ,בייוו ַא ןגָארקעגנײרַא ךָאנ טָאה רע זַא טרפב .טפרַאדַאב ןבָאה ייז סָאװ

 טָאה ןוא ,ןירעגנערבסיוא ןייק טשינ ,עטסָאבעלַאב עטנוזעג ַא ןעוועג זיא

 :רעדניק ריפ ןרָאבעג םיא טָאה יז .רעלָאד ןטימ ןײגוצנָא ױזַא יוו טסואוועג

 ןכָאנ ךָאװ ַא ןברָאטשעג זיא סָאװ ,לגניא ַא -- ךָאנרעד :לדיײמ ַא טשרעוצ

 ןטיינ יו ,ָא .לגניא ַא -- רעטעּפש ןוא ,לדיימ ַא -- ,רעדיוו ,ךַאנרעד :תירב

 עלַא ףיוא ןצנַאט וצ יוו טליפעג טָאה רע ! םיא טימ טיירפעג ךיז טָאה ןיקביל

 ...!ןסַאג

 ןיקביל ןטיינ טלָאמעד ןיוש זיא ןרָאװעג ןרָאבעג זיא לגניא סָאד ןעוו

 ןיוש טָאה ןוא בַאטשסַאמ םעניילק ַא ףיוא רעזייה ןופ רעיוב ַא ןעוועג ןײלַא

 טָאה בוטש ןוא ךעלדיימ ייווצ יד וצ .בוטש עכייר רעקינייוװ-רעמ ַא טריפעג

 ןעוועג ןיקביל ןטיינ זיא ,ןעשעג זיא סנ רעד זַא ןוא -- לגניא ןַא טלעפעג
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 רעטלצרַאוװעגניײא רעד םיא ןיא טעילטעג ףיט טָאה סע םורָאװ ! החמש-אלמ

 שידק ַא ןזָאלרעביא ךיז ךָאנ סיואכרוד ליוו סָאװ ,ןטַאט ןשידיא ַא ןופ ליפעג

 ַא ךָאנ ןע'ניקביל ןטיינ ןיא טעילטעג ףיט ןבָאה סע יוװ טקנוּפ -- טיוט ןכָאנ

 ןוא ןטײקלענַאיצידַארט ,ןליפעג עשידיא עטלצרָאועגנײיא ערעדנַא ךס

 יז ןגָארטעג ןוא טּפַאזעגנייא ךיז ןיא טָאה רע סָאװ ,ןשינעטסולג עשימייה

 ...ןצרַאה ןיא ךיז ייב

 ןיא ץעּפס ַא רַאפ טנכערַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,הכאלמ-לעב ןטוג ַא ןופ ,ָאי

 ךַאנרעד ,רעעזפיוא ןַא וצ ןרָאוװעג ןביוהרעד ןיקביל ןטייינ זיא ,טעברַא ןייז

 ַא ףיוא ,טקרעמַאב ןיוש יו ,רעזייה ןעיוב וצ ןעמונעג ןײלַא ךיז רֶע טָאה

 רָאנ ,ךעלרעווש לסיבַא ןעמוקעגנָא םיא סע זיא תליחת .בַאטשסָאמ םעניילק

 ןעיוב וצ ןוא סָאבעלַאב ַא ןייז ןײלַא ןופ םעט םעד טכוזרַאפ רע טָאה םיוק

 ,ןעוועג טשינ זיא ךָאי רעד רעווש יו .טזָאלעגּפָא טשינ ןיוש רע טָאה רעזייה

 טָאה רע ןכלעוו ףיוא ךַאילש םעיינ םענופ ןטָארטעגּפָא טשינ קירוצ רע זיא

 זיא רע סָאװ ףיורעד טקוקעג טשינ -- ןעגנַאגעג רעטייוו רָאנ ,ןעמונרַאפ ךיז

 ןטיינ ןופ טָאה טײקשיגַאז-גיז ןייז ןוא ךיילג ןפָאלעג לָאמעלַא טשינ

 ןעוועג רע זיא טָא ...טביורעגקעװַא טכַאנ עזָאלפָאלש ןייא טשינ ןע'ניקביל

 ןיא ןגיולפעג ןיוש רע זיא טָא :דרעפ ןרעטניה -- קירוצ טָא ןוא ,דרעפ ןפיוא

 סע ...דרע רעד ףיוא -- קירוצ ןעוועג רע זיא ,רעדיוו ,טָא ןוא ,ןיירַא למיה

 ,ּפָארַא ןוא ףױרַא -- תחדק ַא ןיא יו ,ןפרַאװ ןיא ןטלַאהעג םיא טימ טָאה

 רע .ןבעגעגרעטנוא טשינ ךיז טָאה ןיקביל ןטיינ רעבָא ...ףױרַא ןוא ּפָארַא

 גָאט ,חמ ןטימ טיירדעג ,ןטייז עלַא ףיוא טלגנַארעג ,גנַאלש ַא יו ,ךיז טָאה

 טָאה סע זיב ,ןפָאלשעד טשינ ,ןסערעד טשינ ,רענעלּפ טכַאמעג טכַאנ ןוא

 ,רעיוט ךרוד ןוא ריט ךרוד קעװַא םיא זיא'ס ןוא טליגעגּפָא לָאמנייא םיא

 ןוא רעילומ רעקילַאמַא רעד ,ןיקביל ןטיינ זיא טייצ עצרוק רָאג ַא ןיא סעּפע

 טימ ןקָאלב עצנַאג ןופ רעמיטנגייא רעד ןרָאװעג ,רעטעברַא רערעווש

 ןטלַאהעג ךיז טָאה סָאװ טנגעג רעסיוועג ַא ןיא רעזײה-טנעמטרַאּפַא עסיורג

 .דנ אלייא-גנָאל ןיא ואוו-ץעגרע ,ןעיוב ןיא

 רעדָא ,דנַאל רעקיטש עקידייל טפיוקעגּפָא טשרעוצ טָאה ןיקביל ןטיינ

 עכלעוו ,עקיקָאטש-ייווצ ןוא עקיקָאטש-ןייא וצ ,רעזייה ענרעצליה עטלַא

 ןעוו ןטייצ ענעי ןופ רשפא -- ןטייצ עקילָאמַא ןופ ןענַאטשעג טרָאד ןענייז

 ןופ רֶעדָא ,דנַאליײא גנַאל ןיא רעניואוונייא ןַא ןעוועג ךָאנ זיא ןַאמטיוו טלָאװ

 עכלעוו ,סרעמרַאפ טימ טצעזַאב ןעוועג ךָאנ זיא דנַאליײא גנָאל ןעוו ןטייצ יד
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 טָאה ןוא -- סעילפָאטרַאק רע'דנַאליײא גנַאל יד טכַאמעג טמירַאב ןבָאה

 ןבָאה עכלעוו ,רעטייווצ רעד ךָאנ זױה-טנעמטרַאּפַא ןייא טיובעגפיוא טרָאד

 ןײלַא רע .ןסַאג עצנַאג רעביא ןגיוצעג ךיז ןבָאה ןוא חטש ןקיזיר ַא ןעמונרַאפ

 טָאה רע רעבָא ?ןזייווַאב טנעקעג סע טָאה רע ױזַא יו ט'שודיח'עג ךיז טָאה

 -כעלגעמ ןופ דנַאל עשיסַאלק סָאד -- עקירעמַא זיא סָאד טָא ?ןזיווַאב

 וד ןוא טכַאנ רעביא טמירַאב רעדָא ,ךייר טסרעוו וד ואוו דנַאל ַא ...ןטייק

 ,ןטסַארטנַאק עקיד'ארומ ןופ דנַאל ַא ...סָאװרַאפ ןוא ױזַא יו טשינ טסייוו

 ןוא עיטַארקָאמעד ,סערגיר ןוא סערגָארּפ ,ןכורּפשרעדיװ ,ןסקָאדַארַאּפ

 ,תורקפה ןוא עיגילער ,עיצּפורָאק ןוא לַארָאמ ,ןטָאש ןוא טכיל ,עיצקַאער

 ץנַארעלָאט ,יירעדיינש-לגרָאג ןוא עיּפָארטנַאליפ ,ןכערברַאפ ןוא תונמחר

 -- ,האנש-עכעלרעדירב ןוא עביל:עכעלרעדירב ,יײרעיירד:זָאנ ןוא

 ...עקירעמַא

 עלַא -- רעדניק יד ןסקָאוװעגסיױא ןע'ניקביל ןטיינ ייב ןענייז ןשיווצניא

 טָאה טָא ,טַאהעג הנותח דניק רעד טָאה טָא .עטנרעלעג עלַא ,ענעטַארעג

 החּפשמ יד ןוא -- ךעלקינייא ןעמוק וצ ןביוהעגנָא ןבָאה סע ,דניק רענעי

 רעגילק ןוא רענעש זיא לקינייא ןייא ! דוּפ ןפיוא -- תחנ !ןסקָאוװעצ ךיז טָאה

 ןייק ףיוא טשינ טייטש יז ...סעּפע ךיוא סייוו טייצ יד רעבָא !ןטייווצ םענופ

 ןע'ניקביל ןטיינ ףיוא ךיז טקור סע ...טפיול יז ,טפיול יז ,ָא ...טרָא

 טשינ זיא סע -- טכַאװשעגּפָא ןרעוו תוחוכ יד :רעטלע יד רעטנוא ךעלעמַאּפ

 ענרעזייא עקיבלעז יד טשינ זיא'ס ...ןיינ ,ָא ...ןעוועג זיא'ס סָאװ סָאד

 רעד ,סעצײלּפ עטיירב עקיבלעז יד ,סיפ עקרַאטש עקיבלעז יד ,טנעה

 זיא ץלַא -- ּפָאק רעד ,ןגיוא יד ,ןלוקסומ יד ,ןגָאמ רעטנוזעג רעקיבלעז

 ...ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא

 ךיז ,ןקוקמורַא ןעמונעג ךיז טָאה רֶע .טלעטשעגּפָא ךיז טָאה ןיקביל ןטיינ

 ןעמוקעג זיא רע ןוא -- ןעמעלַא ןופ לכה-ךס ַא ןכַאמ ,ןובשחו-זיד ַא ןבעגּפָא

 גנָאל ןיא סעקטנָאיַאמ עטיובעגפיוא ענייז עלַא לָאז רע זַא סולשַאב ַא וצ

 ןלָאז ייז זַא ,סמעלדייא ייווצ יד ןוא ןוז ןקיצנייא םוצ ןבעגרעביא דנַאליײא

 םעד טיירדעג גונעג ,טעברַאעג גונעג ןיוש טָאה רע .ןטלַאװרַאפ טימרעד

 ןופ ןרעלק ןביױהנָא וצ טייצ ןיוש ,טע -- טגיילעגקעװַא תוחוכ גונעג ,חמ

 טלעג .טשינרָאג ? טייקכייר זיא סָאװ -- םורָאװ ...תילכת ץתמא -- תילכת

 וד ןעוו רעבָא ,טשינ סע טסָאה וד ןמז-לכ סעּפע טניימ טלעג !ץלַא טשינ זיא

 ןטכַארט ןעמונעג ךיז ייב טָאה ױזַא .טשינרָאג ןיוש סע טניימ -- סע טסָאה
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 עלַא יד טַאה רע יוװ םעדכָאנ ןוא .ןָאטעג ןוא -- ןסָאלשַאב !ןיקביל ןטיינ

 טימרעד ןלָאז יז יא רעדניק יד וצ ןבעגעגרעביא ענייז סעקטנַאיַאמ

 סע עכלעוו ןופ ןגי-צעגקירוצ ןצנַאגניא ךיז ןיקביל ןטיינ טָאה ,ןטלַאוורַאפ

 ןפרַאװעגנײרַא -- םעד טָאטשנָא ךיז טָאה ןוא ןטעטיױויטקַא-טפעשעג זיא

 ןיא ,טעברַא רעכעלטפַאשלעזעג ןוא רעשיּפָארטנַאליפ ןיא ןבעל ןוא בייל טימ

  -בשומ ,ןלָאטיּפש ,תורות:דומלת ,תובישי ןעיוב ןפלעה ןיא ,הקדצ ןלייט

 יו ןענייז ןגיוא ס'ניקביל ןטיינ רַאפ .המודכו ,ס'מימותי:תיב ,ס'מינקז

 ,טָאטש-טרובעג ןייז ןופ םיריבג עסיורג ףניפ יד ןענַאטשעג עקידעבעל

 עצנַאג יד ןוא ,טייקיצרַאהטיירב ןוא הקדצ רעייז רַאפ ט'מש'עג ןבָאה עכלעוו

 ַא ןבעגעגּפָא יז ןעמ טָאה זיולב טשינ .טשטנעבעג רַאפרעד ייז טָאה טָאטש

 זַא ,ןשטנואוועג ךיז ןצרַאה ןיא ךיז ייב טָאה רענייא רעדעי רָאנ ,דובכ ךס

 עיירטעג ןוא עטוג ,ענייפ עכלעזַא טקנוּפ ןסקַאװסיױא ןלָאז רעדניק ענייז

 .,.םיריבג ףניפ יד יו ,ןדיא

 ךיא ואוו ,ןילקורב ןיא לוש יד זַא ,ןרעוו טנַאמרעד ךיוא ָאד ףרַאד סע

 רעד ןעוועג טרָאד זיא ןיקביל ןטיינ ןוא םיארונ:םימי יד טנווַאדעג בָאה

 רעד ןופ ןשטנעמ יד .ןעיובסיוא ןפלָאהעג ןײלַא יז רע טָאה ,טנעדיזערּפ

 ןטיובעגפיוא-יינ ןסיורג ַא ןיא טניואוועג טָאה רע ואוו ןילקורב ןיא טנגעג

 .,טריטקעּפסער קרַאטש םיא ןבָאה זױה:טנעמטרַאּפַא םענרעדָאמ םענייש

 ךיז טָאה ןוא שטנעמ רענעזָאלעגוצ ַא ןעוועג זיא ןיקביל ןטיינ םורַאװ

 ןעוועג זיא סע .ןענַאילימ ענייז ףיוא טקוקעג טשינ -- טושּפ רעייז ןטלַאהעג

 ךיז טניפעג ריא זַא טליפעג טָאה ריא .םיא וצ בוטש ןיא ןעמוקוצניײרַא תחנ ַא

 רַאפ -- ןעמעלַא רַאפ ריט רענעפָא ןַא טימ ,זיוה רעשידיא רע'תמא ןַא ןיא

 ,רעמע רַאוװ ַא ,רעשימייה ַאזַא ןעוועג זיא ץכעריפ רעד ...טייל רַאפ ןוא טָאג

 ןטיינ ןרעדנואווַאב וצ ןעוועג ךיוא זיא סע .עּפמַאּפ ןָא ,רעשיטַאבעלַאב ַא

 ,עקירעמַא ןיא ןייז ןופ ענייז ןרָאי עלַא יד ךרוד טָאה רע ױזַא יו ןע'ניקביל

 ןייז ןטלַאהוצנַא ןזיוַאב ,ןעיוב ןוא ןעוװַאה ןופ ,ןגָאי ןוא ןפיול ןופ

 רע ןכלעוו טימ ןָאט ןכעלשטנעמ ןקיאור םעד ןוא טייקיאור ענערָאבעגניײא

 םעד ןענעקרעד וצ םיא ףיוא ןעוועג טשינ ירמגל זיא וצרעד .ןדער טגעלפ

 סָאװ ,ָאלריבג רענעסירַאפ ּפיט רעד טָא ,ריבג ןטעברַאעגפױרַא "ןטמירַאב,

 ...ןשטנעמ ןוויטיסנעס ןדעי קידנסױטשּפָא ךעלקערש ױזַא זיא

 -נײרַא ,ןיקביל ןטיינ ,רע טָאה ,טקרעמַאב ןיוש יו :וצרעד ַא רָאנ ןוא

 ,רע יו ,המשנ עמערַאװ ,עטוג ַאזַא טקנוּפ ןעוועג זיא סָאװ ,בייוו ַא ןגָארקעג
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 -היחמ ןוא טייקשימייה ליפיוזַא ןבעגעגוצ טָאה בוטש ןיא טייקנזעװנָא ריא

 ןיא ןעגנַאגעצ ךיז זיא'ס זַא ,טײקנזָאלעגוצ ןוא טייקכעלטניירפ עקיד'תושפנ
 ,ענייש ַא רעייז ןייז טפרַאדעג לָאמַא טָאה יז .בוטש ןופ ךעלעקניוו עלַא

 ןרָאא ערעטלע עריא ףיוא וליפא ןענייז טייקנייש ריא ןופ םינמיס םורָאװ

 ןייק טרעהעג טשינ לָאמנייק ריא ןופ בָאה ךיא .קידנקרעמ ץנַאג ךָאנ ןעוועג
 ַא ןזָאלסױרַא יז טגעלפ ,לָאמַא .ןגָאלקַאב ךיז ןצימע ףיוא רעדָא ,טרָאװ םורק

 ןוא סמעדייא ,רעטכעט ייווצ יד טימ ןוז רעד סָאװ ,םעד ףיוא ץפיז ןליטש

 גנַאל ןיא טנגעג עטייוו-טייוו ַא ןיא ץעגרע ןבילקרַאפ ךיז ןבָאה ךעלקינייא
 טשינ זיא סע .ךיז ןבעל רעטנענ ןבָאה טלָאװעג ייז טלָאװ יז -- דנַאליײא

 ןעוועג ןענייז סע ואוו ,דנַאליײא גנָאל ןיא סָאװ טנגעג עקיבלעז יד ןעוועג
 ןענייז עכלעוו ,סעקטנַאיַאמ עטיובעגפיוא ס'ניקביל ןטיינ .רמ טפיוהעגנָא
 עיגרענע רעקידנלעווק סנשטנעמ ןייא ןופ תודע עקידעבעל יו ןענַאטשעג

 ןקיזָאד םענופ רעבָא ףוס רעד רָאנ !חוכ-סגנומענרעטנוא ןקידלדורּפש ןוא

 ...רעשיגַארט-טסכעה ַא ןעוועג זיא ,ןשטנעמ

 :ףוס רעד זיא טָא

 ,לּפַאשט םעניא ןעמוקעגניײרַא ירפרעדניא ןגרָאמ ףיוא ןיב ךיא רָאנ יו
 זיא ןיקביל .רמ רעטלַא רעד זַא "הרושב , יד ןגָארטעגוצ ךיילג רימ ןעמ טָאה|

 -טסבלעז ןעגנַאגַאב זיא רֶע רָאנ ,טיוט ןכעלריטַאנ ןייק טימ ןברָאטשעג טשינ
 זיא סָאװ קרַאּפ םעניא םיוב ַא ףיוא ךיז ןעגנעהפיוא ךרוד -- דרַאמ

 טָאה רע ואוו זױה-טנעמטרַאּפַא םעד רעביא ןגעקטנַא טקנוּפ ןענַאטשעג
 רעצנַאג רעד ןגעװ ןלַאטעד עלַא טימ תמא ןלופ םעד רעבָא .טניואוועג

 ,רמ ןופ םורַא ךָאוו ַא ןיא ןענופעגסיוא טשרע ךיא בָאה ,עטכישעג רעשיגַארט
 ,םיטרּפ עלַא טימ ןבעגעגרעביא רימ סע טָאה יז .רעטכָאט עטסטלע ס'ניקביל
 -עגנייא ףרַאש רימ ךיז ןבָאה דייר עריא .ייברעד ןעוועג טלָאװ ןײלַא יז יו
 רַאפ טרָאוװ ןלייצרעדרעביא ייז רעבירעד ןעק ךיא ןוא ןורכז ןיא טברַאק
 ץתעב טרָא-ןקיליײה ןפיוא ךיז טָאה סָאװ רעטכָאט עקיבלעז יד זיא'ס .טרָאװ
 עטלפייווצרַאפ ַא ןײרַא רבק ןיא ןע'ניקביל .רמ ןטלַא םעד זזָאלּפָארַא

 ןכעלרעמַאי ַא טימ רעדורב ןקיצנייא ןפיוא סעקַאלוק עריא טימ ןפרַאוועג
 טלַאמעד זיא סע "!ןטָאט םעד טע'גרה'עג טסָאה וד ,רעדרעמ, :יירשעג
 רַאפ געט עקיד'הפרש עסייה ענעי ןופ רענייא ןוא ילוי שדוח ןטימ ןיא ןעוועג
 םעד טרעהרעד בָאה ךיא ןעוו רעבָא ,טמירַאב קרַאטש זיא קרַאי-וינ עכלעוו
 ַא רימ זיא ,רעטכַאט רעטסטלע ס'ניקביל .רמ ןופ יירשעגסיוא ןכעלרעמַאי
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 רעטיצ ַא שזַא בָאה ךיא ןוא ןקור ןיימ רעביא ןעגנַאגעגכרוד טסָארפ רעטלַאק

 ...ןָאטעג

 ןענייז ןילקורב ןיא ןרעיוא ס'ניקביל .רמ ןטלַא םוצ ?טריסַאּפ טָאה סָאװ

 ןייז סָאװ ,ףמַאק םענעסיברַאפ ןליטש םעד ןגעוװ ןעגנַאלק ןעגנַאגרעד

 סיורג טימ טָאה ,רענייז שידק ןוא שרוי רעקיטפנוקוצ רעד ,ןוז רעקיצנייא

 ,דנַאליײא גנָאל ןופ טנגעג רעד ןיא ןפוא ץ'סואימ ַא ףיוא הּפצוח ןוא תונשקע

 עטיובעגפיוא ס'ניקביל .רמ ןטלַא םעד ןענַאטשעג ןענייז סע ואוו

 ןסיוועג ַא ןיא טָאה סָאװ ,הרבח רעשידיא ַא ןגעק טריפעגנָא ,סעקטנָאיַאמ

 ענרעצליה עקיקָאטש-ייווצ ענעבילבעגרעביא קיצנייא יד טפוקעגּפָא קָאלב

 טלָאװעג טרָא םעד ףיוא טָאה ןוא טסירק ןטלַא ןַא ןופ ףיוה ַא טימ זיוה

 .רמ רעגנוי רעד ןעוו .ןענוװַאד וצ לוש ַא טימ רעטנעצ ןשידיא ַא ןעיובסיוא

 סע ?זיא סָאװ ! החיצר-אלמ ןרָאװעג רֶע זיא ,ןענופעגסיוא סע טָאה ןיקביל

 םעניא לוש ַא ןוא רעטנעצ ןשידיא ַא ןעיובסיוא ןטימ זַא טניימעג טָאה

 טניואוועג ןבָאה סע רעזײה-טנעמטרַאּפַא סעמעוו ןיא ,קָאלב ןסיוועג

 יאדװַא טָאה רע .ןלַאפ טלעג-הריד םענופ ןזיירּפ יד ןלעוו ,ןטסירק סנטסרעמ

 טָאה'מ רָאנ יו :ןעוועג עקַאט סע זיא ױזַא לייוו ,טנכערעגסיוא ליואוו רעייז

 רעד טימ רעטנעצ ןשידיא םענופ טנעמַאדנופ םעד ןבָארג טלעטשעג ךיז

 ןעמונעג ,ןטייווצ ןכָאנ רענייא ,םינכש עכעלטסירק יד ךיז ןבָאה ,לוש

 עשידיא ןבילקעגניירַא ףכית ךיז ןבָאה טרָא רעייז ףיוא ,תמא .ןבײלקסױרַא

 יד ןעוועג טשינ ןיוש ןענייז טלעג-הריד םענופ ןזײרּפ יד רעבָא ,םינכש

 ...עקיבלעז

 ןיקביל .רמ רעגנוי רעד טָאה ,טייצ ןעוועג ךָאנ זיא'ס ןמז-לכ ,רעבירעד

 ייברַאפ ןליטש ןוא ןקיד'תונשקע ןַא טריפעגנָא הרבח רעשידיא רעד ןגעק

 ,תומשנ עטפיוקרַאפ ,ןטַאקָאװדַא ערטיכ ןופ ףליה רעד טימ -- ףמַאק םענעס

 ןזָאלרעד וצ טשינ :רעזייה:טכירעג ןוא רעטכיר ,סנשיטילַאּפ עקיליב

 םעד טָאה רע יו םעדכַאנ רעבָא !לוש רעד טימ רעטנעצ םעד ןעיובסיוא

 רע זיא ,סריא טריפעגסיוא טָאה הרבח יד ןוא ןרָאלרַאפ ,ףוס-לכ-ףוס ,ףמַאק

 טנגעג רעד ןיא ןעוועג זיא רע רָאנ ןעוו ןוא -- רעטכַאקעצ ַא ןעגנַאגעגמורַא

 טימ טנגעג רעד ןופ ןדיא יד ןטלָאשעג רע טָאה ,סָאװ רעדָא טפעשעג בילוצ

 ...טקידיײלַאב ןוא טלדיזעג ייז ,תוללק עטיוט

 טָאה ,ןרעיוא ס'ניקביל .רמ ןטלַא םוצ ןעגנַאגרעד זיא ץלַא סָאד ןעוו זיא

 ןייז ,ןוז ןייז ?שטייטס ...השוב-תּפרח עקרַאטש ןופרעד ןעמונעגנייא רע
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 !טרעהרעדמוא זיא סָאד ?ןָאט וצ סנױזַא ןגעוורעד ךיז לָאז ,שידק ןייז ,שרוי

 ןדיא ןּפעלש ?ןגעקטנַא ןלעטש ךיז לָאז ןוז ןייז ןוא לוש ַא ןעיוב ןליוו ןדיא

 טימ ןדיא ןפורנָא ?ןדיא ןקידײלַאב ןוא ןטלעש ןײגמורַא ?ןיירַא טכירעג ןיא

 !ךעלקע רש ךָאד זיא סָאד ?ןרָאװעג טרעהעג סָאד זיא ואוו ?ןעמענ ע'סואימ

 !!רעלקערש

 ןיא ןוז םוצ ןעילפוצ ןעמוקעג ןיקביל ןטיינ רעטלַא רעד זיא ןיב ַא יו

 עדייבעג ַא ןיא קָאטש ןטנצרעפ ןפיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ןײרַא סיפָא

 םיא ןיילַא טָאה רע ןכלעוו ,סיפָא ןקיבלעז םעד טָא -- ייודָארב ףיוא ץעגרע

 ןוא סעקטנָאיַאמ עטיובעגפיוא ענייז טימ ןטלַאוװרַאפ וצ ןענַאװ ןופ ןעגנודעג

 זיא'ס .סמעדייא ייווצ יד טימ ןוז םוצ ןבעגעגרעביא םיא רעטעּפש טָאה רע

 טשינ לָאמ סָאד ךיז טָאה רע .ירפרעדניא ןעצ ךָאנ בלַאה םורַא ןעוועג

 רעדעי ןעמונרַאפ ןסעזעג ןענייז עכלעוו ,עטלעטשעגנָא יד ףיוא טקוקעגמוא

 ,סיפָא ןטַאוירּפ ןיא ןוז םוצ ןעגנַאגעגנײרַא ךיילג זיא ןוא ,קסעד ןייז ייב

 ןענייז סמעדייא ייווצ יד .קסעד ןייז ייב ןציז ןפָארטעג ןיוש טָאה רע ןעמעוו

 ,ןטַאט םעד ןעמוקניירא ןעזרעד טָאה ןוז רעד רָאנ יו .טרָאד ןעוועג טשינ

 םיא ףיא טנַאה רעטקערטשעגסיוא ןַא טימ ןביוהעגפיוא ךיז רֶע טָאה

 םעד טזָאלעג טָאה ןיקביל .רמ רעטלַא רעד רעבָא ."םכילע םולש , ןבעגוצּפָא

 ַא םיא ךיילג רע טָאה םעד טָאטשנָא ןוא ןטפול רעד ןיא ןעגנעה טנַאה סנוז

 ַא ןעיובסיוא ןגעק ףמַאק םענעסיברַאפ ןטימ עטכישעג יד יצ :ןָאטעג גערפ

 טָאה ןוז רעד ןעוו ןוא ? תמא ןַא זיא קַָאלב םעד ןיא ןוא םעד ןיא לוש עשידיא

 ןעמונעג ןיקביל .רֵמ רעטלַא רעד ךיז טָאה ,ָאי זַא ןבעגעגוצ קידנעלמַאטש

 ...בלול ַא יו ,ןרעטיצ ןוא ןעלסיירט

 רע טָאה ,ךיז וצ לסיבַא ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,רעטעּפש עץלייוו ַא

 סנױזַא וטסָאה יו, :לוק ןייז טימ טשינ יווװ ,ןוז ןפיוא ןעיירש ןעמונעג

 ייב רעירפ טגערפעגנָא טשינ ךיז וטסָאה סָאװרַאפ ? רענייא ץעגייש ,טגָאוװעג

 טכער ַא רַאפ סָאװ ? שינעביולרעד יד ןבעגעג םעד ףיוא ריד טָאה רעוו ? רימ

 :עגפיוא יד ןיא טגײלעגנײירַא טרָאד ךס ַא טסָאה ?טַאהעג וצרעד וטסָאה

 זַא וצרעד ןעגנַאגרעד זיא סע זיב ,טרָאװ ַא וצ טרָאװ ַא *? סעקטנָאיַאמ עטיוב

 שטַאּפ ַא ןטַאט םעד טגנַאלרעד טָאה ןוא םילכ יד ןופ סױרַא זיא ןוז רעד

 ייג) "!ריה ףָא טוַא טעג, :יירשעגסיוא ןקיד'תוזע ןקרַאטש ַא טימ טײלגַאב

 (!ןענַאד ןופ סױרַא

 .סיוא ןקיד'תוזע ןוא שטַאּפ סנוז ןכָאנ זיא ןיקביל .רמ רעטלַא רעד
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 סרעבעצ ןעצ טימ ןסָאגעגּפָא םיא טלָאוו'מ יוװ ,ןייטש ןבילבעג יירשעג

 טרָאװ ןייא ןייק ךָאנרעד טָאה רע ...זייא םענופ רעטניוו רעסַאװ עטלַאק

 עקכעלעמַאּפ ךיז רע טָאה ,ץַאק ַא יו ,ליטש .טדערעגסױרַא טשינ רעמ

 ןייז טימ רֶע זיא םײהַא ןרָאפ וצ טָאטשנַא רָאנ ,סיפָא םענופ טרַאשעגסױרַא

 גנוניואוו ןייז ןגעק ןענַאטשעג זיא סָאװ ,קרַאּפ ןיא ןרָאפרַאפ ליבָאמָאטיוא

 ,טשינרָאג ,עלעטעצ ןייק קידנזָאלרעביא טשינ -- ןעגנַאהעגפיוא ךיז טָאה ןוא

 זיא ,םיוב םענופ ןעמונעגרעטנורַא ןע'ניקביל .רמ ןטלַא םעד טָאה'מ ןעוו

 ןגילפעג ןיוש זיא המשנ ןייז רעבָא ,םערַאװ ןעוועג ךָאנ רעּפרעק ןייז

 ...קעװַא טייוו ץעגרע

 .י.נ ,1956 ,21 .נאי ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ,

 קלָאפ ןייז ןופ רעגניזַאּב רעד -- ןעזייר םהרבא

 ןייז סָאװ ,םלוע ןַא ןשיווצ גרעב-ליקסטעק יד ןיא לעטָאה ַא ןיא

 ,ןדיא ענערָאבעג רענַאקירעמַא ןופ ןענַאטשַאב זיא טייהרעמ עטסערג

 ,רעדייל ,ןעזייר םהרבא ןעמָאנ םעד ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ עגנוי סנטסיימ

 רעד ןיא ךיא בָאה חסּפ ךָאוװ רעצנַאג רעד ךרוד .טרעהעג טשינ לָאמנייק

 זיא סע .רענעייל-גנוטייצ ןשידיא ןייא ןייק טקרעמַאב טשינ ,לעטָאה ןופ יבַאל

 םענופ טייוו זיא סָאװ ,םלוע רעשידיא רענַאקירעמַא ןַא ןעוועג סיואכרוד

 רעשידיא ,ןלַאנרושז עשידיא ,ןעגנוטייצ עשידיא ןעמעוו ןוא ןבעל ןשידיא

 .דמערפ ןענייז ,רוטלוק ןוא רוטַארעטיל עשידיא ,רעטַאעט

 ןימ :רעפטנע רעד זיא ?לעטָאה ַאזַא וצ ךיא םוק יוװ :ךיז טגערפ

 וצ ,םירדס יד ןעװַארּפ וצ :טריפעג ןיהַא ךימ טָאה לרוג רעשירעלטסניק

 ןלעוװ סע ביוא -- דומע ןרַאפ ןענווַאד וצ ןוא דעומה-לוח טרעצנַאק ַא ןבעג

 ןימ ןיא ןבירשעגנײרַא ןענַאטשעג זיא ױזַא ,רענווַאד ןעניפעג ךיז

 ָאי דָארג ךיז ןבָאה סע זַא ,ןרעוו טקרעמַאב ָאד ףרַאד סע ןוא .טקַארטנָאק

 וצ ירפרעדניא חסּפ גָאט ןטשרע םעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ ;:"רענווַאד , ןענופעג

 וצ חסּפ גָאט ןטצעל םעד יו ,"רענווַאד , רעקינייװ ךס ַא זעמוקעג ןענייז ,לט

 ןענופעג ךימ טָאה הריטּפ ס'נעזייר םהרבא ןופ העידי עקירעיורט י דך
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 יד ;ןייז טשינ לָאז ךַאז יד ױזַא יו רעבָא .טדערעגּפָא זיא םעד ןגעוו -- רוכזי

 ...עדָאמ רעד ןיא לייוורעד ךָאנ זיא עקירעמַא ןיא עיגילער עשידיא

 טימ ,ןבעל רעשידיא רעלַאמרָאנ ַא ןעוועג ָאד טלָאװ סע ןעוו ,ךעלריטַאנ

 .ש .רד ןכלעוו ,"עקירעמַא-חסונ, ןייק טשינ -- ,ןדיא עקידנדער-שידיא

 עקירעמַא ןיא רע יו רעביירש עשידיא ערעדנַא ךָאנ ןוא סעשָאגרַאמ

 ,ןופרעד ןסקַאװסױרַא סעּפע טעװ סע זַא ,ןעניימ ןוא קרַאטש ױזַא ןעגניזַאב

 טימ טקַאטנַאק ןטנעָאנ ןיא ךעלגעט-גָאט םוק ךיא ליפיוו ףיוא ,טעוו סע ָאי --

 ,רעגניז-טרעצנַאק סלַא ייס ,עקירעמַא ץנַאג רעביא ןטכיש עשידיא ײלרעלַא

 ,ןזח סלַא ייס ןוא קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא ןגעוו רָאטקעל סלַא ייס

 טרעצנַאק םעד ךיא טלָאװ -- !רעטָאנרעּפיּפ ַא ןסקַאװסױרַא טמיטשַאב

 יד רַאפ ,חסּפ דעומה:לוח רָאכ ןיימ טימ טריפעגכרוד בָאה ךיא סָאװ ,םעניימ

 טנעקעג גנירג רעייז ,לעטָאה ןופ טסעג עשידיא טרעדנוה ףניפ רעבירַא

 -רעיורט ןטולָאסבַא ןייק ןיא טשינ ביוא -- ןעזייר ַא ןיא ןעלדנַאוורַאפ ןעוועג

 ןרעטשרַאפ וצ ןוא טסעג יד ןקיאורמואַאב וצ ,הלילח ,טשינ ידכ -- ,טנעוװוָא

 ןוא גרעב יד ןיא ןלעטָאה עשידיא יד ןופ טָאבעג רעד לייוו ,דיירפ רעייז

 ןיא ןטלַאה רדסכ טסעג יד ףרַאד ןעמ זַא :זיא רעצעלּפ-טרָאזער ערעדנַא

 -- גנוטלַאהרעטנוא רעכעליירפ טימ ןוא םילכאמ עקַאמשעג טימ ןעוועליּפ

 רַאפ ייס ,רעדיל ס'נעזייר טימ ,טרעצנַאק-ןעזייר ַא ןיא סנטסקינייוו םוצ זיאי

 ,רַאכ רַאפ ייס ןוא ָאלָאס

 רעשידיא רעטנַאקַאב רעד ,טנעגיריד ןיימ ייס ןוא ,רימ ייס םורָאװ

 -ַאבעג רעװעשרַאװ ַא ןײלַא זיא רעכלעוו ,ןָאסדיװַאד בקעי ,רָאטיזַאּפמָאק

 ןיא ןטייצ סע'צרּפ ןופ ןע'נעזייר םהרבא טקנעדעג ךָאנ טָאה ןוא רענער

 .םַארגַארּפ-ןעזייר ַא ןלעטשנעמַאזוצ רעווש ןעמוקעגנָא טשינ טלָאװ ,עשרַאװ

 ןעוועג ןענייז עלַא שטָאכ ,רָאכ ןיימ ןופ רעגניז יד :ךיוא יו

 ךַאנ ןבָאה ןוא ןענַאטשרַאפ קיניײװ רַאג ןבָאה ןוא ענערַאבעג רענַאקירעמַא

 -טשרע קידנעיײז ,ןעיורפ יד ייס ןוא רענעמ יד ייס ,שידיא טדערעג רעקינייוו

 וצ טלעטשעגוצ ןרעוװ עכלעוו ,רעגניז עטינעג ןוא רענעיײל-ןטָאנ עקיסַאלק

 ײלרעלַא ןוא ןרָאכ ענעדישרַאפ רַאפ ןרוטנעגַא עלעיצעּפס ןופ ןטנעגיריד

  סעבַארּפ עכעלטע עטלייצעג טימ ןטלַאװ ,עקירעמַא ןיא ןעגנַאזעג םינימ

 ןוא .טרעצנַאק-ןעזייר ַא ןריפכרוד ןוא ןרידוטשנייא טכייל ןעוועג טנעקעג

 רעטרעוו עקיסַאּפ רָאּפ ַא ךָאנ ןצימע וצ ןייג טפרַאדעג טשינ ךיוא טלָאװ .ךיא
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 לאו םיצעה לא רבד,; -- רעבָא .ןע'נעזייר םהרבא ןגעוו ןגָאז וצ ףיוא

 ."םינבאה

 טרעצנָאק םעד ןעלדנַאורַאפ טנעקעג ,למיה ןיא טָאג ,ךיא בָאה ױזַא יו

 ןעק סָאװ ,םלוע ןשידיא ַא ךיז רַאפ טסָאה וד זַא ,טנוװָא-ןעזייר ַא ןיא םעניימ

 ,"רעיערּפ, ַא ?זיא רעטכיד ןייז רעוו טשינ טסייוו ןוא שידיא ןייק טשינ

 יא לייוורעד ךָאנ ןדיא רענַאקירעמַא עטסיימ יד ןענעק סָאד -- "גנַאס ורביה,

 וצ -- ,"שיאושזד ,, -- שידיא וצ טמוק סע ןעוו רעבָא .ןגָארטרַאפ יא ןוא ןרעה

 רעזענ יד טימ ןעיירד וצ ןָא ןעמ טביוה -- ,"גנָאס שיאושזד , -- דיל שידיא ַא

 ...ןגָארטרַאפ טשינ סע ןעק'מ ןוא ןרעה טשינ סע ליוו'מ ןוא

 קלָאפ ַא זַא יו ,רעשיגַארט ןייז ךָאנ ןעק סָאװ !סיוועג -- ?שיגַארט

 !?ןושל ןייז ןרילרַאפ וצ ןָא טביוה

 ןסיורג םעד טנייווַאב ליטש רעד ןיא ,טנעגיריד ןיימ ךיוא ןוא ,ךיא בָאה

 ןייז ןופ רעגניזַאב םעד ,ןשטנעמ ןביל ןוא רעלייצרעד ,רעטכיד ןשידיא

 ..יַאֹׁש -- ןוא -- ןרערט יד טימ טקיטשעג ךיז ,קלָאפ

 יא :רעצ ןטלּפָאד ַא ןפורעגסױרַא רימ ייב טָאה העידי עקירעיורט יד

 ףניפ רעבירַא יד ףיוא יא ,רטפנ ץבושח םענופ טסולרַאפ ןרעווש םעד ףיוא

 טליפעג טשינ ןבָאה יז ןופ עטסיימ יד סָאװ ,טסעג-לעטַאה עשידיא טרעדנוה

 רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןפָארטעג טָאה סע סָאװ ,ךָארב ןעסיורג םעד

 ,הריטּפ ס'נעזייר םהרבא ךרוד

 רעד ןופ רעלייצרעד ןוא רעטכיד עשידיא יד ןופ זיא סע רעוו ביוא

 טנעקעג טָאה ,ךַארּפש רעשידיא רעד ןיא רוטַארעטיל רעשידיא רעיינ

 ןַא לייוו ,ןביירש ןייז בילוצ זיולב טשינ ,"רוביצ-חילש, ןרעוו וצ ןפורעגנָא

 ףרַאד רָאנ ,"םיענ ולוק, ַא ןבָאה זיולב טשינ ףרַאד "רוביצ-חילש , רע'תמא

 םהרבא ןעוועג סע זיא -- "םימת שיא, ןַא ןייז ףרַאד ןוא "רוהט בל, ַא ןבָאה

 !ןעזייר

 עשידיא רעיינ רעד ןופ רעלייצרעד ןוא ןטעָאּפ עשידיא יד ןופ רענייק

 ,"ללּפתמ לעב; ַאזַא ןעוועג טשינ זיא ,ךַארּפש רעשידיא רעד ןיא רוטַארעטיל

 ליפוזַא טימ ,טײקיצרַאה ַאזַא טימ ט'נכוד'עג טשינ ןוא טנװַאדעג טשינ טָאה

 יו ,ןטכיש ןוא ןדנַאטש עלַא ןופ ,קלָאפ ןייז רַאפ טייקיד'תומימת ןוא המשנ

 | .ןעזייר םהרבא

 ביל םיא טָאה קלָאפ סָאד ןוא קלָאפ סָאד טַאהעג ביל קרַאטש טָאה רע

 ,ןטעדווירקעג םענופ זיולב טשינ רעגָאז:ריפ רעד ןעוועג זיא רע .טַאהעג
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 ךיוא רַאנ ,ןסַאמ-סקלָאפ עשידיא עטיירב יד ןופ ,הכאלמ-לעב ןעמערַא םענופ

 ןשיטַאבעלַאב םענופ ,טנעגילעטניא םענופ ,קינזיולק םענופ ,רענרעל םענופ

 עצנַאג סָאד טריזילַאטנעמונַאמרַאפ טָאה רֶע .דנַאטש ןשײריבג-בלַאה ןוא

 -ּפָארַא טשינ םענייק ףיוא טָאה רע .טייג ןוא טייטש סע יו ןבעל עשידיא

 ןוא -- ןענַאטשרַאפ ,טליפעג ,ןעזעג ,טקוקעגפיורַא ןעמעלַא וצ רָאנ ,טקוקעג

 ...תוכז ַא ןענופעג ןעמעלַא ףיוא

 .דנילב רעדָא ,קיטילַאּפ-רוטַארעטיל בילוצ רשפא) זיא ןעזייר םהרבא

 רעקיטירק ערעזנוא ןופ ןרָאװעג ןעגנוזַאב טשינ (? רעקיטירק יד דצמ טייק

 ןײלַא ךיז טָאה רֶע -- ׁשַא םולש רֶעדַא ץרּפ ,םכילע םולש ,עלעדנעמ יו

 ,רעצרעה יד ןיא -- רעקיטירק יד ןופ ּפעק יד רעביא -- ןעגנוזעגניירַא

 רעד ןופ ךיוא ןוא ןסַאמ-סקלָאפ עשידיא עטיירב יד ןופ תוחומ ןוא תומשנ

 ,טלעוו רעד רָאג רעביא ץנעגילעטניא רעשידיא

 ןכלעוו ןופ "רשכה , ןייק ףיוא ןטרַאוװ טפרַאדעג טשינ ןיטולחל טָאה רע

 ןוא רעשטייטסיוא ,רעגָאז-ןיבמ ,רעקיטירק "ןטניורקעג-טסבלעז, זיא סע

 ףיוא רעדָא ,םענעי ןופ ןוא םעד ןופ "סעקטעמטָא, ףיוא ,רעשטיײטניײרַא

 טלָאװ ןייש לייוו .טינרָאג טימ טשינרַאג ךות ןיא ןעניימ סָאװ ,"ןטַאטסעטַא,

 ךיז ןטלָאװ ייז ןעוו ,ןעזעגסיוא ײרעלַאמ ןוא קיזומ ,רוטַארעטיל עצנַאג יד
 ס'יקסווָאקיישט ןעוועג טציא טלָאװ ואוו ...? רעקיטירק יד ףיוא טזָאלרַאפ
 -עגוצ ןעוועג טלָאמעד ךיז טלָאװ ןעמ ןעוו ,ָאטרעשטנַאק-לדיפ עטמירַאב

 קניידעג ךיא ןעמָאנ סנעמעוו ןיוו ןיא רעקיטירק ןסיוועג ַא םענייא וצ טרעה
 טָאה סָאװ ,ןרָאװעג ןסעגרַאפ ןוא טיוט גנַאל ןיוש זיא רעכלעוו ,טשינ טציא

 -לַאטש , טימ טקעמש ַאטרעשטנַאק:-לדיפ ס'יקסווָאקיישט ןופ זַא ,ןבירשעג
 ןעוועג טציא טלָאװ ואוו ךיוא יו ?"דרעפ ןופ תוחיר, יד טימ ןוא "לַאפּפָא

 טלָאו יקסווָאקיישט ןעוו ,ַאטרעשטנָאקדָאנַאיּפ עטמירַאב ס'יקסווָאקיישט
 יקסווָאקיישט ןעמעוו וצ ,ןע'נייטשניבור יַאלָאקינ טגלָאפעג ןעוועג טלָאמעד
 יאלַאקינ ,רע ןוא ,טּפירקסונַאמ םעד ןזייו טכַארבעג ןטשרע םעד טָאה
 ןזיירק-קיזומ עגנע יד ןיא זיולב טציא טקנעדעג ןעמ ןעמעוו ,ןייטשניבור
 -קיזומ רעװקסָאמ רעד ןופ רעדנירג רעד ןעוועג זיא רע סָאװ ,רַאפרעד רָאנ
 זיב ךיז טּפירקסונַאמ םעד ןקוקרעביא ןכָאנ טָאה ,עירָאטַאװרעסנָאק

 וצ ןעמוק וצ טגַאוװעג רָאג רֶע טָאה יו :רבחמ ןפיוא ןעירשעצ ןוא טעּפוטעצ
 יד עכלעוו ףיוא ריּפַאּפ סָאד הריבע ןַא טולָאסבַא זיא סע ?סנױזַא טימ םיא
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 רע ,ץיקסווָאקיישט ט'הצע'עג טָאה רע ןוא ,ןרָאװעג ןבירשעג ןענייז ןטָאנ

 .ןסיירעצ רעלענש סָאװ עיציזָאּפמָאק יד לָאז

 עכלעזַא תויאר ערעדנַא טרעדנוה ךָאנ ןעגניירב טנעקעג ָאד טלָאװ ךיא

 רעד ןופ ,רוטַארעטיל רעד ןופ ךיוא רַאנ ,ןײלַא קיזומ רעד ןופ זיולב טשינ

 ,טלעוו רעד ףיוא ןטסנוק ערעדנַא יד ןופ ןוא ײרעלַאמ

 -ַאו ןוא סעמעט, ךוב ןשיפַארגָאיבָאטױא ןייז ןיא ןבירשעג טָאה יו

 ןָאעלָאּפַאנ, :רעטלָאוו ָאנורב טנעגיריד רעטמירַאב-טלעוו רעד ,"סעיצַאיר

 ,"טבעל ןעווָאהטעב רעבָא -- טיוט זיא

 סָאװ גנוניימ יד זיא ,ףוס-לכ-ףוס זַא ,טוג ץנַאג עלַא ךָאד רימ ןסייוו

 זיא סע .גנוניימ ענעגייא ןייז יו רעמ טשינ ,סױרַא טגָאז רעקיטירק רעדעי

 טשינ -- ןשטנעמ םענלצנייא ןַא ןופ קַאמשעג ןוא ליפעג רעד סיואכרוד

 :טימעג ,ןזירּפַאק עכעלנעזרעּפ לָאר עסיורג ַא ךיוא ןליּפש ייברעד .רעמ

 25 ןיוש ךיז טמענרַאפ סָאװ ,רענייא ךייא טגָאז סָאד .גנומיטש ןוא דנַאטשוצ

 -קיבייא יד לָאר ַא ךיוא טליּפש קינייו טשינ !קיטירק-קיזומ טימ רָאי

 סע ךיז ףרַאד ,רעגייטש ַא ,רעוו ָאט ."קיטילַאּפ-לזיילק , עטמַאדרַאפ

 ?טימרעד ןענעכער

 עשידיא יד ךיוא ןוא ןסַאמ-סקלָאפ עשידיא יד ןבָאה ,לַאפ ס'נעזייר ןיא

 ןוא רעדיל ענייז ןיא ייס ,םענייז גנַאלק ןוא טרָאװ ןדעי ןיא ,ץנעגילעטניא

 ! ךיז -- טרעהעג ןוא ןעזעג ,טליפעג סיואכרוד ,ןעגנולייצרעד ענייז ןיא ייס

 ...ןגָאז ןעק רעקיטירק זיא סע רעכלעוו יו ,רעמ ךס ַא ,ךס ַא זיא סָאד ןוא

 טלעוו רעד רָאנ ,טלעוו רעשידיא רעד זיולב טשינ טָאה ןעזייר םהרבא

 ןײמעגלַא ךיוא רָאנ ,ןבעל שידיא רעקיטש זילב טשינ ןבעגעג ,ללכב

 רַאפ -- טייצ רעד רעביא טײדַאב ןלַאסרעוװינוא ןַא ןופ ןבעל ןכעלשטנעמ

 ןעזייר ןעק ,טייקטכע ןוא תוטשּפ ,טײקכעלריטַאנ ןייז טימ .טייקיבייא רעד

 זיא ,ןבירשעג טָאה ןעזייר םהרבא סָאװ ץלַא .ןטרַאצַאמ וצ ןרעוו ןכילגרַאפ

 ,המשנ רעד ןופ ןשינעפיט יד ןופ ןעמוקעג םיא ייב

 ןוא רעטסכעלשידיא עמַאס רעד זיולב טשינ זיא וויטָאמ-ןעזייר רעד

 רעשידיא רעד ןיא רוטַארעטיל רעשידיא רעינ רעד ןופ רעטסלַאנָאיצַאנ

 רע זיא ,רעטסלַאנָאיצַאנ ןוא רעטסכעלשידיא רעד זיא רע לייוו ןוא .ךַארּפש

 ץלַא םורָאוװ .רעטסלַאסרעוװינוא ןוא רעטסכעלשטנעמ רעד ךיוא רעבירעד

 סָאד .לַאסרעוװינוא ןוא ךעלשטנעמ ךיוא זיא ,לַאנַאיצַאנ ןוא טכע זיא סָאװ

 ,סנייא זיא
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 רעשידיא רענייר רעד סױרַא טגניז וויטָאמ ס'נעזייר ןופ -- סנטייווצ

 ןוא טסוג רעשידיא רעד ,שטיינק רעשידיא רעד ,העונת עשידיא יד ,גנַאלק

 םהרבא רַאפ ןעמָאנ רעטסַאּפעגוצ עמַאס רעד זיא טייקיד'תומימת .טסייג

 .,תומימת רעשידיא רענייר טימ ןעגנורדעגכרוד זיא רע .גנַאלק ס'נעזייר

 ןוא ןעגניז םיא זומ'מ .ןרעוו ןטיברַאפ טשינ ןעק סע טייקטכע סעמעוו

 ןוא ןעמענּפָארַא םיא ןופ טשינ טשינרַאג ןעק'מ ,זיא רע יו ױזַא ןעגניזסיוא

 עלעניגירַא ,הריצי עטכע זיא סע םורָאװ -- ןבעגוצ םיא טשינ ךַאז ןייק

 | .גנופַאש

 םענעגייא םענופ ןטערטּפָא טשינ ןוא גנַאל ןבעל ַא ןייג וצ -- סנטירד |

 ןייז ךיוא ףרַאד ןעמ ןוא -- ףיורעד תוחוכ ךס ַא ןבָאה ןעמ ףרַאד ,געוו

 | !טָאג ןופ טשטנעבעג

 ןעגנַאגעג ןענייז סָאװ ,ןַארַאפ טלעוו רעד ףיוא ןענייז רעלטסניק קינייװ

 ןיא עקשזעטס ענעגייא רעייז ןטָארטעגסיױא ןבָאה סָאװ ,געוו םענעגייא רעייז

 רע'תמא ןייק ןייז טשינ לָאמנייק ןעק ןעמ ןוא .טסנוק רענעי רעדָא רעד

 טנעה עדמערפ טימ .םינּפ םענעגייא ןייק טשינ טָאה ןעמ ביוא ,רעלטסניק

 ,ּפמָאל םעד ןשעלרַאפ ,עבורה יד ןצייהנייא ,ןליוק ןרַאש וצ טוג רשפא זיא

 ןעק ןעמ ןעבָא -- רעצעלק ןגעז ,ץלָאה ןקַאה ,רעסַאוװ ןגָארט ,רעבירג ןבָארג

 ,קרעוו:טסנוק ןייק ייז טימ ןפַאש טשינ

  טזָאלעג טשינ ךיז טָאה רע ,סנייז ייב ןטלַאהעג ךיז טָאה ןעזייר םהרבא

 ןוא ,"ןטסיכיזניא , ,"עגנוי, ןוא "עטלַא,, ןייק ןופ ,"סעדָאמ,, ןייק ןופ ןריפרַאפ

 ךָאנ ןוא ,"ךעלקינייא ןוא סעבָאב , ,"סעדייז ןוא סעטַאט , ,"ןטסיכימש,

 ענייז טצונעג סיואכרוד טָאה רע -- ןסייהעג ןטרָאד ןבָאה ייז יו ,ערעדנַא

 ןוא שוח םענעגייא ןייז ,ןסיוועג םענע גייא ןייז טגלָאפעג ןוא ןליפעג ענעגייא

 ,דנַאטשרַאפ

 ,טזָאלרַאפ טשינ לָאמנייק ןע'נעזייר טָאה ןָאט רעליטש רעד :ךיוא יו

 זיא עקיבלעז סָאד .לענש טייגרַאפ רֶע רעבָא ,ךייא טשַארעביא רענוד רעד

 רעליטש ַא רעבָא ,דלַאב טדניוװשרַאפ ןוא דנעלב ַא טיג רע ,ץילב ןטימ ךיוא

 רעד ןיא ףיט ןײרַא טגנירד ,ןגרָאמירפ רעליטש ַא רעדָא ,גנַאגרַאפ-ןוז

 ןדער ןענעק רענעט עליטש זַא ,טסואווַאב גנַאל ןופ ןיוש זיא סע ...המשנ

 -נעגנירדכרוד ןוא עטסקידנעגנירדנײרַא עמַאס יד ןענייז ייז .ךיוה רעייז

 ,עטסקידנענַאמ ןוא עטסקידנקעוװ ,עטסקידנגָאז עמַאס יד ,עטסקיד

 ןשידיא ןרַאפ ןטסָאמעגנָא רָאג רענעט עליטש יד ןענייז טּפיוהרעביא
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 עשידיא יד רַאפ ןוא המשנ רעשידיא רעד רַאפ ,טימעג ןשידיא ןרַאפ ,רעיוא

 -- סנדיא םעד ןעוועג לָאמעלַא זיא "הקד הממד לוק , רעד םורָאװ .ןליפעג

 םעד ,ןדיא ןטעטסַארכעצ םעד ןעניז ןיא טשינ לַאפ ןייק רַאפ ַאד בָאה'כ

 .לַאעדיא -- ןדיא ןטקילפעגּפָא ןוא ןטעקַאנ םעד ,םענענַאטעגסיױא

 ּפָארט ןייז טימ ןטלַאהעגסיױוא ךיוא ןעזייר םהרבא זיא ױזַא טקנוּפ ןוא

 ,ןוא .ןעגנולייצרעד ענייז ןיא ייס ןוא רעדיל ענייז ןיא ייס טייקשידיא ףיוא

 -טכע ױזַא ,ךעלשידיא-ףיט ױזַא זיא ןעזייר םהרבַא לייוו ,טקרעמַאב ןיוש יו

 'ףיט ןוא ךעלשטנעמ:ףיט ךיוא יױזַא רעבירעד רע זיא ,לַאנָאיצַאנ

 עליטש טימ טלָאמ רע ואוו ,"טכַא עבלַאז טניזעג , ַא דיל ןייז ,לַאסרעווינוא

 עקידנקיטש יד טיקטכע ןוא טייק'טושּפ רעשירעטסיימ טימ ןוא רענעט

 טצעזעגרעביא גנירג רעייז ןעק ,ןעמייה עשידיא עמערַא יד ןיא טפַאשגנע

 רעד רַאפ ןטסָאמעגנָא ןייז לָאז סע ןוא ךַארּפש זיא סע רעכלעוו ףיוא ןרעוו

 רָאג ןיא ןעמייה עשידיא-טשינ עמערָא יד ןופ ךיוא טפַאשגנע רעקידנקיטש

 .טלעוו רעד

 ,טכַאנ יד ןַא טמוק ןוא ,טכַא עבלַאז טניזעג ַא

 ,ןטעבס'יוא ךיז ףרַאד ןעמ -- ,ייווצ רָאנ ןטעב ןוא

 רעטומ יד ןַא טביוה ןַאד ,טכַאנ יד ןַא טמוק ןוא

 .ןטעב ךיז ףיוא טיוט םעד ? יז ןַאד ןפַאלש ואוו

 -- ,תמא ןַא טימ טניימ יז ,ןטַאט ןטימ יירד

 :רעדנואוו ןייק טשינ זיא סע -- ןעמַאמ רעד טימ יירד ןוא

 ,רבק ןיא זיא גנע ךיוא ,ךעלסיפ ןוא ךעלטנעה

 ...רעדנוזַאב ןעמ טגיל ךָאד .ןעמַאזוצ ןטכַאלפעג

 ױזַא ןעגנילק סָאװ ,דיל ַא ס'נעזייר ןופ תורוש עכלעזַא ,לשמל ,רעדַא

 ןשידיא ,ןוחטב ןשידיא ליפיוזַא טימ טבעוועגכרוד ןענייז ןוא שייאיבנ-טכע

 :גנונעפַאה ןוא טומ ,ןביולג

 ,טייצ יד ןייז ךָאנ ,טייוו יוו לָאז ןוא

 .םולש ןופ ןוא עביל ןופ

 -- טעּפש יצ ,ירפ יצ ,טעוװ ןעמוק ךָאד

 ,םולח ןייק זיא סע .טייצ יד

 ןלַאסרעווינוא ןוא ןכעלשטנעמ:-ףיט םעד ןרעלקפיוא ָאד ךיא ףרַאד יצ

 -ןײמעגלַא ןוא טײקשיטעפָארּפ רעיז ?רעטרעוו יד-טָא ןופ טײדַאב

 טשינ ָאד ןענייז םישוריּפ םוש ןייק .ןײלַא ךיז רַאפ ןדער ,טייקכעלשטנעמ
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 ,שטנעמ ַא רָאנ ואוו !ףיואנביוא ןופ טגיל טײקלַאסרעוװינוא רעייז .קיטיונ

 יד-טָא טעװ ,"םולש ןופ ןוא עביל ןופ , רעגַאב ַא טימ קלָאפ ַא רָאנ ואוו

 .המשנ ןייז ןיא "טפַאשרעגריב, ןבעג יז ןוא ןצרַאה ןייז וצ ןעילוט תורוש

 רעוו רָאלק טזייוװַאב סָאװ ,"הליפת-לעב םוצ , דיל ַא ךָאנ זיא טָא ןוא

 ךיז טָאה רע ןכיוה עכעלשטנעמ עכלעוו וצ ןוא ןעוועג זיא טעָאּפ רעד

 | .ןביוהרעד טנעקעג

 ,ןגָאז וצ ךימ םעש'כ ,רעביל ןיימ הליפת-לעב

 .ןגָארטרַאפ טשינ רעצ םעד ןיוש ןעק ךיא רעבָא

 ,רעטסערג רעד רעטכיד רעד ןליטש טשינ םיא ןעק'ס

 :עטסעב יד ןופ דיל ןייק ןרעדניל טשינ םיא ןעק סע

 טשינ ןעלרעוו ןוא רעלדַאב ,ןָארייב טשינ ,ילעש טשינ

 ,עסיורג יד ,עביל יד ,ענעגייא יד טשינ ךיוא ןוא

 ,עסייה יד ןרערט טימ ,"ךימ טיצ סע , ס'קילַאיב טשינ

 ,וליפא "רעכעב , ס'גורפ ,"רערעדנַאװ, ס'דלעפנעזָאר טשינ

 ,הליפת ןופ רעטרעוו טימ ןוגינ ךַאֹנ טקנעב ץרַאה'ס ,ןיינ

 ,ןרָאבעג ןביולג ןיא ןוא רעצ ןיא ןענייז סָאװ

 ,ןפַאשעג האובנ ןיא יוװ ױזַא ןענייז סָאװ

 ...ןפַאשרעביא טלעוו יד ,ןביירטרַאפ וצ זייב יד

 ןלַאסרעוװינוא ןוא ןכעלשטנעמ ןסיורג רָאג ַא ןבָאה תורוש יד-טָא ךיוא

 רעקיד'המשנ ןוא רעקיטכירפיוא ,רעקידעבעל רעכלעוו ,םורָאװ !טרעוו

 ןַארַאפ ןענייז סע זַא ,ןבעגוצ טשינ סע טעוװ ןוא טשינ ןעד טסייוו שטנעמ

 ןכַאמ רעגנירג טשינ ןעק ךַאז םוש ןייק סָאװ ,ןבעל ןיא ןטנעמָאמ עסיוועג

 סָאד !?"הליפת ןופ רעטרעוו טימ ןוגינ, ַא יוו ױזַא ,קיטייװו ןוא רעצ ןפיט ןייז

 טימ ןוא המשנ טימ ,ץרַאה טימ :טגָאזעג זיא סע ,גנַאזעג ןייק זיולב טשינ זיא

 !ליפעג

 רעד ןיא םתס ןייק ןעניפעג טשינ ןע'נעזייר ייב ריא טעװ ןיימעגלַא ןיא

 ,ןעיירעשטעווק ,ןעײרעקנַאדעג ,ןעיירעדער ,ןעיײרעדױלּפ ןיירַא טלעוו

 ךיז רָאג יצ) רעטרעוו ןיא ןעיײרעליּפש ,ןשינעלגילק ןוא ךעל'המכח

 ?עדָאמ , ַא ןרָאװעג זיא סע יוװ ,קידצ ןטייווצ ַא רעדָא ַאזַא רַאפ ןלעטשרַאפ

 ..,טשינרַאג ןגָאז ןוא ןעניימ עכלעוו (? רעטכיד עשידיא עסיוועג ייב

 יו ,רעדיל ס'נעזייר םהרבא ןופ ערעדנַא ךס ַא יו ,רעדיל יירד יד טָא

 -לעב ,ענעגנוזעגסיוא-ףיט זיולב טשינ ןענייז ,ןעז ןעק רעזעל רעד

 טַײקשידַאלעמ ,רענעט עשיטרַאצַאמ ענייר ןופ טכױהַאב ,תורוש עקידָאטנַאק
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 -ףיט ךיוא רָאנ ,רעדיל ס'נעזייר עטסיימ יד יוװ ,טייקצנַאג רעשינָאמרַאה ןוא

 סָאװ ,עטבעלעגכרוד ןוא עטליפעגכרוד-ףיט רעמ רָאנ ןוא עטכַארטעגכרוד

 עמערַאו ןיא גנַאלקּפָא ןעמערַאו א ןעניפעג טייצ רעדעי וצ ןלעוװ

 .תומשנ עכעלשטנעמ רעמערַאװ ןוא רעצרעה עכעלשטנעמ

 םהרבא רעטכיד רעסיורג רעד סָאװרַאפ ,דוס רעפיט רעד זיא סָאד

 -- ןעגנולייצרעד ענייז טימ ךיוא ןוא -- רעדיל ענייז טימ טָאה ןעזייר

 ןופ תומשנ ןוא רעצרעה יד שממ ןעגנַאפ וצ ןוא ןּפַאכרַאפ וצ ןזיוװַאב

 יד ןופ רעדניק יד וליפא -- טלַא ןוא גנוי ,רענעייל עשידיא רעטנזיוט

 ,טלעוו רעד רָאג רעביא ןלוש עשידיא

 -עגניז ןיימ ןופ לכה-ךס ַא ןעיצרעטנוא םייב ןטלַאה לעװ ךיא ןעוו

 סָאד :טקַאפ םעד טָא ןענעכייצרַאפ טלָאמעד ךיא לע ,ערעירַאק רעשיר

 רעשידיא רעיינ רעד ןופ רעטכיד ןשידיא ַא ןופ דיל עשידיא עטשרע

 ,ןעגניז טנרעלעג ךיז בָאה ךיא סָאװ ,ךַארּפש רעשידיא רעד ןוא רוטַארעטיל

 !"ןל עמשמ ַאק יאמ , ס'נעזייר םהרבא ןעוועג זיא --

 לָאמנייא טשינ ןיוש בָאה ךיא סָאװ ,סָאד ן'רזח'רעביא ךיוא ָאד לעוװ ךיא

 רעשידיא רעײנ רעד ןופ רעטכיד רעשידיא םוש ןייק זַא ,ןבירשעג

 זַא ,היכז יד טַאהעג טשינ טָאה ,ךַארּפש רעשידיא רעד ןיא רוטַארעטיל

 וצ קיזומ ןביירש ןלָאז ,טלעוו רעד רָאג ןופ סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא ליפיוזַא

 יו ,רָאכ רַאפ ייס ןוא ָאלָאס רַאפ ייס ,סעמעָאּפ ןוא רעדיל לָאצ רעסיורג ַאזַא

 !ןעזייר םהרבא

 טָאה סָאװ ,דָאזיּפע ןצרוק ַא ןעגנערב ָאד ךיא לעוװ ,ןקידנערַאפ וצ ףיוא

 ףיוא ןפָארטעג טפָא ץנַאג ךיז בָאה ךיא ןעמעוו טימ ,זע'נעזייר טימ טריסַאּפ

 עשידיא ףיוא רעבָא לעיצעּפס ,ןטרעצנַאק עשידיא ףיוא ,יײװדָארב-טסיא

 רע .ןטערטסױרַא ןעמַאזוצ טפָא ןגעלפ ךיא ןוא רע ואוו ,םיבוט-םוי רוטלוק

 ןעזייר .ןעגניז ןיימ ןופ ךיוא ןוא ןביירש ןיימ ןופ ןטלַאהעג קרַאטש טָאה

 ףיוא ייס ,גניז ךיא יאמל :רימ וצ תונעט ןבָאה קידנעטש ךיוא רעבָא טגעלפ

 רעמ -- סדרַאקער ןיא ייס ןוא ָאידַאר רעד ףיוא ייס ,ןטרעצנַאק עניימ

 רעד ןדנוברַאפ זיא ,בגא ,ןביירש ןיימ טימ ? עשידיא יו ,רעדיל עשיאערבעה

 .ןע'נעזייר טימ טריסַאּפ טָאה סָאװ ,דָאזיּפע רעצרוק רעטנַאמרעד-רעירפ

 סָאװ ,טַארוקַא טשינ טציא קנעדעג ךיא .הנשה שאר ברע ןעוועג זיא סע

 ןופ טפלעה ןטשרע םעניא ןעוועג זיא סע רעבָא ,ןעוועג זיא סָאד רָאי ַא רַאפ

 -טלעוו רעטייווצ רעקיטולב רעד ןופ ןערב עמַאס ןיא ,ןרָאי רעקיצרעפ יד
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 זיא .ןדיא ףיוא תוטיחש עשירעדרעמ עשישטייד עסיורג יד ןופ ןוא המחלמ

 ַא ןעוועג טלַאמעד ןיב ךיא ואוו ,"גָאט, רעמונ הנשה:שאר םעניא

 ,העוט טשינ ךיז ןיב ךיא ביוא ,לקיטרַא ןַא סניימ ןענישרעד ,רעטעברַאטימ

 "!ןבעל וטסלָאז גנַאזעג ןייד ןיא , לטיט ןרעטנוא

 םשור לקיטש ַא טכַאמעג ,ןרָאװעג ןזיװַאב זיא סע יוװ ,טָאה לקיטרַא רעד

 רעביירש עשידיא עקינייא ןשיווצ ךיוא רָאנ ,רענעייל יד ןשיווצ זיולב טשינ

 ,ןשטנעמ:-רוטלוק ןוא

 רעד ןעגנולקעגנָא םײהַא רימ וצ הנשה שאר ברע םענעי טָאה סע

 טָאה סָאװ ,יקצָאטסעלַאיב .י .ב ,טסיאיעסע רענייפ ןוא רעטכיד רע'בושח

 ןיא ואוו ,טגערפעגכָאנ רימ ייב ךיז טָאה ןוא לקיטרַא סָאד טביולעג קרַאטש

 ,עלערימ ןוא הנח ,רעטכעט עביל ייווצ ענייז לייוו ,ןוװַאד ךיא לוש רעכלעוו

 ,טכַאנייב רוּפיכ-םוי "ירדנ:לכ, ןרעה ןעמוק ךימ ןליוו

 םיײהַא רימ וצ הנשה שאר ברע םענעי טָאה ,ערעדנַא ןשיווצ ךיוא יו

 רעד ןוא ןלוש גניר-רעטעברַא יד ןופ רערעל רע'בושח רעד ןעגנולקעגנָא

 רָאטקעריד רעקיטציא ןוא -- "ןדעדוג, ּפמעק ןופ רָאטקעריד רעקיטלָאמעד

 לושלטימ גניר-רעטעברַא רעד ןופ רָאטקעריד ןוא ּפמעק גניר-רעטעברַא ןופ

 םעניא ייס ןוא ןעמָאנ םענעגייא ןייז ןיא ייס ,טָאה סָאװ ,ןייטשנרעב .ת --

 ,לקיטרַא ןרַאפ ביול טקירדעגסיוא ,ןטַאט ןטלַא ןייז ןופ ןעמָאנ

 ןעוועג רימ רַאפ זיא ,ןָאפעלעט ןפיוא גנושַארעביא עטסערג יד רעבָא

 :לוק ס'נעזייר םהרבא

 ןייז ןביוהעגנַא ןעזייר טָאה -- ,ינדרי טניירפ ,ןגָאז ךייא ליוו ךיא --

 -שאר ןיא לקיטרַא םענייש ַא רעייז טנייה טָאה ריא זַא -- סעומש-ןָאפעלעט

 סרעדנוזַאב ךייא ליוו ךיא ,סָאד רָאנ טשינ ןוא -- "גָאט, רעמונ-הנשה

 .ןָאטעג טנייה רימ טָאה ריא סָאװ ,דסח ןסיורג ןרַאפ ןעקנַאדַאב קרַאטש

 ,טגערפעגרעביא ליטש ןע'נעזייר ךיא בָאה -- ?דסח ַא רַאפ סָאװ --

 ןדעי יו ,ןליפעג ןוא ןעקנַאדעג עניימ ןענייז ,טגָאזעג תמא םעד לייוו

 :-שאר יד ןיא ןעוועג ןָאטעגנײרַא ןצנַאגניא ,הנשה שאר ברע ןרעדנַא

 ...תוליפת עקיד'הנשה

 ןייז טצעזעגרַאפ ןעזייר טָאה -- טריסַאּפ טשינ לָאמנייק ךָאנ טָאה סע --

 רעשירעלעטשטפירש רעצנַאג ןיימ ןיא -- ןָאפעלעט ןפיוא ךערּפשעג

 ןײגסױרַא לָאז ,רעטעברַאטימ ַא ןעוועג ןיב ךיא ואוו ,גנוטייצ ַא זַא ,ערעירַאק

 -ייה .גנולייצרעד ַא רעדָא דיל ַא ,ךַאז ַא רעניימ ןָא רעמונ רעקיד'בוט-םוי ַא
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 -שאר סיוא טלַאפ סע גָאט ַא רַאפ סָאװ ,ןעוועג העוט ךיז ךיא בָאה רעבָא רָאי

 ןיוש ןיירַא "סטרעוורָאפ , ןיא גנולייצרעד ןיימ טכַארבעג בָאה ךיא ןוא הנשה

 ןעוועג ןיוש זיא רעמונ הנשה:שאר רעצנַאג רעד ןעוו ,טעּפש וצ

 .ןופרעד רעצ ןסיורג טַאהעג ,ינדרי טניירפ רעביל ,ךיא בָאה .טצעזעגסיוא

 תמאב רעיא ןָא טביוה ריא ואוו "גָאט, ַא טנייה ףיוק ךיא זַא ,טָאג טפלעה

 .דיל ַא סניימ טימ לקיטרַא םענייש

 םעד טקידנערַאפ רענעדירפעצ ַא ןעזייר טָאה ,עזױּפ רעצרוק ַא ךָאנ ןוא

 :רעטרעוו יד טימ ךערּפשעג:ןָאפעלעט

 ףיוא ךיז טָאה החגשה יד יו ,ינדרי טניירפ רעביל ,שרעדנַא טשינ --

 !ןעוועג םחרמ רימ

 םוצ, :רעדיל עטריטיצנביוא יירד יד ןופ ענייא ןעוועג זיא דיל סָאד

 ,"הליפת:-לעב

 רעטכיד ןשידיא ןסיורג םעד ,ןעזייר םהרבא ןביל ,ןטוג םעד ,םיא לָאז

 ...ןייז גנירג דרע יד ,רעלייצרעד ןוא

 !אבר הימש שדקתיו לדגתי

 .י.1 ,1953 ,29 יאמ ,טַאלבנכַאװ רעקרָאי-וינ,

 "לַאיָאר עפַאק, ןופ "רָאדַאסַאּבמַא, רעד

 טימ עירָאטירעט ןייא :סעירָאטירעט ייווצ ףיוא טלייטעגנייא ןעוועג

 ,ןגרוטַאמַארד ,ןרָאיטקַא ןופ טצעזַאב ןעוועג זיא ,סטכער ,ךעלשיט

 ךָאנ ןוא סרָאטיזָאּפמָאק ,םיטַאבעלַאב-רעטַאעט ,ןרָאסישזער ,ןרָאטקעריד

 טימ עירָאטירעט עטייווצ יד ;למעזעג:רעטַאעט ןשידיא םענופ ערעדנַא

 ןטעָאּפ ,ןרָאטקַאדער ,רעביירש ןופ טצעזַאב ןעוועג זיא ךעלשיט

 .ךעצ-רעביירש ןשידיא םענופ ערעדנַא ךַאנ ןוא ןטסילַאנרושז

 ַא ןענַאטשעג זיא ,עפַאק רעד ןופ גנַאגנײרַא םייב ךיילג ,רעטנעצ ןיא

 יד ןופ "רַאצ, רעד ןציז טגעלפ טרַאד :לקנעב ןייא טימ עלעשיט ןיילק

 רעד ןופ "ליט, ןיא .ןיקסוג ןבואר ,עקירעמַא ןיא עינוי-ןרָאיטקַא עשידיא

 ןציז ןגעלפ סע עכלעוו םורַא .ךעלשיט ןענַאטשעג ןענייז ,עּפַאק "לַאיַאר,

 זיא ,קרָאי וינ ןיא ,וינעווע דנַאקעס ףיוא עפַאק "לַאיַאר , עטמירַאב י ד
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 :עביק ןוא רעליּפש-ןטרָאק ,רעליּפש-ָאנימָאד ,רעליּפש-ךַאש עטכַאקרַאפ

 .סרעצ

 טָאה'מ רעבָא ,םולשב טבעלעג ךיז ןשיווצ ןבָאה סעירָאטירעט ייווצ יד

 טימ ,תוכולמ ערעדנוזַאב ייווצ -- ןטייווצ ןטימ רענייא טשימעג טשינ ךיז

 ,ןריציפָא ןוא ןלַארענעג ,סניסעצנירּפ ןוא ןצנירּפ ,סניגינעק ןוא ןגינעק

 .ןטַאדלַאס עטסָארּפ ןוא ןענַאטיּפַאק

 ינעשזד ,ןָאקיּפ ילַאמ :ןציז ןעז ןעמ טגעלפ ןשיט-ןרָאיטקַא יד ייב

 גניווריוא ,רישעק רָאדיזיא ,גרובנידלָאג לעומעס ,רעלדַא עיליצ ,ןײטשדלָאג

 ,לעּפַא ַאננַא ,ןיסערק םירמ ,ליזיימ ַאלעב ,ווָאקָאלבַאי ןַאמרעה ,ןָאסבָאקיישזד

 רעדנַאסקעלַא ,יקסנישמור ףסוי ,קינלוקס השנמ ,טייצכער רָאמיס

 ,ועדעבעל ןרהַא ,ָאקסעלַאכימ לַאכימ ,ןייטשלע עלעבייא ,יקצענַאשלָא

 סירָאמ ךיוא לָאמַא ,ימע-ןב בקעי ,ןיטסרעג ַאטרעב ,גרעבנעזָאר עלעכימ

 סבָאקיישזד בָאקיישזד ,דלעפ קחצי ,ווָאטַארַאב לוָאּפ ,ךיילב הדוהי ,ץרַאוװש

 ךעלשיט יד ייב עירָאטירעט רעשירעביירש רעד ףיוא .ערעדנַא ךָאנ ןוא

 השמ ,רעּפנייװ .ז ,ןעזייר םהרבא ,גרובזניג רסיא .רד :ןציז ןעז ןעמ טגעלפ

 .י .י ,דלעפסעטָאג אנח ,יקצול .א ,ןַאמביל קחצי ,ןײטשטַאלג בקעי ,רידַאנ

 .רד ,יקצָאטסָאלַאיב .י .ב ,לָאטשירק .ל ,שטיוװָארעשָא .מ ,שטיווָאמייח

 .ערעדנַא ךָאנ ןוא ,קינלַארָאק .רד ךיוא לָאמַא ,סעשַָאגרַאמ

 -מורַא רעד , ןפורעג עפַאק "לַאיָאר , ןיא ןעמ טָאה ץדלעפסעטָאג אנח

 ןייא ןופ ןריצַאּפשמורַא טגעלפ רֶע תמחמ :"רָאדַאסַאבמַא רעקידנריצַאּפש

 -ןרָאיטקַא יד וצ ךעלשיט-רעביירש יד ןופ ,רעטייווצ רעד וצ עירָאטירעט

 ,רעליּפש-ךַאש טימ ךעלשיט יד וצ ךעלשיט-ןרָאיטקַא יד ןופ ןוא ,ךעלשיט

 טשינ טָאה רע ,רעליּפש-ןטרָאק יד וצ רקיע רעד רעבָא ,רעליּפש -ָאנימָאד

 ןגָארטעג לָאמ עלַא םיא טָאה סע .טרָא ןייא ףיוא ןציזנייא גנַאל וצ טנעקעג

 ךיז ךָאנרעד ,לייוו ַא ףיוא ןצעזוצ ךיז טגעלפ רע ואוו ,טרָא רעדנַא ןַא ףיוא

 רע .למעזעג רעדנַא ןַא וצ ,עירָאטירעט רעדנַא ןַא וצ ןייג ןוא ןבייהפיוא

 ַא טרָאד ,ל'תוליכר ַא ָאד ןּפַאכפיוא :טציּפשעגנַא ןרעיוא ענייז ןטלַאה טגעלפ

 וצ טָאהעג ביל קרַאטש טָאה רע ;עלעכלַאדנַאקס ןליטש ַא ָאד ,עלעקטָאילּפ

 ...ךיז טכָאק "לּפעט, ןיא םענעי ייב ןוא םעד ייב סָאװ ןסיוו

 רעד ןיא ייס 'טכער עכעלרעגריב, טַאהעג טָאה דלעפסעטָאג אנח

 ,רעביירש ַא ץוחַא םורָאװ .טלעו:רעטַאעט רעד ןיא ייס ןוא טלעוו-רעביירש

 ַא ןעוועג ךיוא רע זיא "סטרעוװרָאפ , ןופ רעטעברַאטימ ַא ןוא ,טסירָאמוה ַא
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 :רעגייטש ַא -- ןסעיּפ עכײרגלַאפרעד עקינייא ןופ רבחמ ַא ,גרוטַאמַארד

 ןיא ."דרע רעד ףיוא םיכאלמ, ,"רע טברַאטש ןעוו, ,"םינתוחמ, ,"הסנרּפ,

 ןבואר רָאיטקַא רעד טניישעגסױורַא קרַאטש רַאג טָאה "הסנרּפ , עסעיּפ רעד

 -סיוא קיטרַאסיורג ךיז טָאה "םינתוחמ, עסעיּפ רעד ןיא ןוא ;ףרָאדנעװ

 הדוהי ךיוא םיא טימ ןוא ,ווָאלוב ףסוי רָאיטקַא רעטמירַאב רעד טנכייצעג

 .ךיילב

 שוח םענעגייא ןייז ,ןלַאפנייא ענעגייא ענייז טַאהעג טָאה דלעפסעטָאג

 טנַאלַאט םעד טַאהעג טָאה סָאװ ,טסירָאמוה ַא ןעוועג זיא רע .רעטַאעט רַאפ

 טימ ןעגנירעמיצַאב ,ןלַאפנייא עשיריטַאס טימ עסעיּפ ַא ענייז ןכױהַאב וצ

 טוג ןעוועג ןענייז סָאװ ,סעיצַאוטיס עקידלּפַאצ ןוא ןרעטקַארַאכ עשימָאק

 סע לייוו ,"ןסירעגנָא  קרַאטש טָאה "הסנרּפ , .רעטַאעט ןרַאפ ,עניב רעד רַאפ

 טָאה סע .רעכוזַאב:רעטַאעט ןשידיא םענופ ןצרַאה םוצ טדערעג טָאה

 ןוא ןעגנוריסַאּפ ,ןבעל ןשידיא רענַאקירעמַא ןופ רעקיטש טגָאמרַאפ

 :שימָאק ױזַא טָאה ףרָאדנעוװ ןבואר סָאװ ,רָאטקודנָאק רעד .ןטקילפנָאק

 ,"ךמע , קיטש ַא ,טלַאטשעג רעשימייה ַא ןעוועג זיא ,טלעטשעגרָאפ שיגַארט

 ןעמעוו ,עלעשטנעמ רעמערַאװ ןוא רעביל ַא רעבָא ,"םיקו-יח , רעטסָארּפ ַא

 ןיא ,ליוזנָארב ןיא ,ןילקורב ןיא ,דיַאס טסיא רעד ףיוא טנעקעג ןבָאה עלַא

 .עלעקרוגיפ רעטנַאקַאב ַא -- ,סקנָארב ןיא ,דנַאליײא-ינַאק ןיא ,ןָאטיַארב

 רעקידעבעל ַא זיא רע ,ןפַאשַאב יינ ,ןטכַארטסיױא טפרַאדעג טשינ םיא טָאה'מ

 ,ןטנגעג עטנַאמרעד רעירפ יד ןופ סוינעווע ןוא ןסַאג יד ףיוא ןעגנַאגעגמורַא

 ףיוא ,וינעווע ןיקטיּפ ףיוא ,טירטס ןָאטגניוויר ףיוא ןפָארטעג םיא טָאה'מ

 ץעגרע ןוא ,יעוויַאה-סגניק ףיוא ,וינעווע יסרַאמ ףיוא ,וינעווע טנַאמירט

 .ואוו-שרעדנַא

 קיטש ַא ,ןבעל שידיא קיטש ַא ןעוועג זיא רעדיוו ,"םינתוחמ , ןוא

 רעד ךָאנ דלַאב ןרָאי עטשרע יד ןופ טײקשירעכַאלסיױא ןַא ,עריטַאס

 ,דניק ַא ןייז "למ, ,"תירב, ַא ןעװַארּפ ואוו ,דנַאלסור ןיא עיצולָאוװער

 ַא ,עיצקַאער קיטש ַא ןעוועג זיא "לארשיו השמ תדכ, הנותח ַא ןריפכרוד

 -- ןטּפשמ וצ ןעמוקעג זיא סע עכלעוו רַאפ ,ןכערברַאפ רעלַאקירעלק

 זיא סָאװ רענייא ןעגנַאגַאב זיא "ןכערברַאפ , ןקיזָאד םעד ןעוו טּפיוהרעביא

 ַא רַאפ טלעטשרַאפ ךיז טָאה סָאװ רענייא רעדָא ,טסינומָאק ַא ןעוועג

 | ,טסינומַאק

 ךס ַא ךיוא יא ,טיײקשירעכַאלסיוא עטסנרע יא טגָאמרַאפ טָאה עסעיּפ יד
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 ףיוא טסעמרַאפ ַא טימ עסעיפ ַא ןעוועג זיא סע ...תונציל ענעבירטרעביא

 ךיז ןבָאה סע רעבָא ,ןעוועג רעכיז זיא סעכלעזַא ןוא ,עריטַאס עטסנרע

 טָאה ןגעווטסעדנופ ...ךעטש ענטעדנַאט ןוא ןטײקציּפשעגוצ ןסירעגנײרַא

 רָאג ןבָאה גלָאפרעד םוצ .ןעמונעגסיוא קרַאטש םלוע ןשידיא םייב עסעיּפ יד

 יא ,ןליּפש רעשימָאק רעטנכייצעגסיוא ס'ווַאלוב ףסוי יא ןגָארטעגוצ ךס ַא

 עליטש טימ טָאה רע סָאװ ,טלַאטשעג "רעקיד'תומימת:שיא , ס'כיילב הדוהי

 ,טריפעגכרוד רענעט

 יא 'ןתוחמ, רעטנעָאנ ַא ןעוועג זיא דלעפסעטָאג ,טקרעמַאב ןיוש יו

 טָאה רע -- ,טלעוװו:רעטַאעט רעד טימ יא ,טלעוװ:רעביירש רעד טימ

 יד טימ טכַאקעגסיא ןעוועג זיא ןוא תונותח עדייב ףיוא טצנַאטעג

 ַא יוו ייס ןטסנידרַאפ ענייז טַאהעג טָאה רע .תוכולמ עדייב ןופ ןענױשרַאּפ

 סיורג יו טשינ סייוו ךיא .גרוטַאמַארד ַא יו ייס ןוא ,טסירַאמוה ַא ,רעביירש

 ןופ ןַאהַאק .בא ,רָאטקַאדער ןסיורג ןייז ןופ ןגיוא יד ןיא ןעוועג זיא ןח ןייז

 עירעטעפַאק ס'נַאמפָאה ןיא םיא לָאמניײא בָאה ךיא ןעוו רעבָא ,"סטרעוורַאפ,

 .טריקָאש ןעוועג ךיא ןיב ,ןע'נַאהַאק ןטלעש טרעהעג שטיב ימַאימ ןיא

 ,עטַאװעשיקרַאמ זיא'ס ,ךיז טלעש'מ זַא ביל טשינ ךיא בָאה סנטשרע

 ?רָאטקַאדער םענעגייא ןַא סע ןעמ טלעש יוװ -- סנטייווצ ,שעכידעס

 לָאמַא ןיב ךיא .שינעטלעש ןופ לַאפ ַא ךָאנ ןענעכייצרַאפ ָאד רימָאל ,בגא

 ,רעטַאעט טקעּפסָארּפ םענופ עניב רעד ףיוא ןסילוק יד רעטניה ןענַאטשעג

 ןיא עּפורט ַא טימ ןײטשדלָאג ינעשזד טליּפשעג טָאה סע ואוו ,סקנָארב ןיא

 ערעדנַא ןשיווצ .ןַאמרעה דוד ןופ טריסישזער ,"רדנ רעד , ס'נַאמרעביל םייח

 רענייא טָאה לייוורעד .ןיביל .ז ןעוועג ךיוא טלָאמעד ןסילוק יד רעטניה זיא

 קיטירק ַא רענייז טימ תוכייש ןיא ןעמָאנ ס'נַאהַאק .בַא טנַאמרעד רָאיטקַא ןַא

 ןָאטעג גָאז ַא טָאה ,ןיביל .ז רעליטש רעד טָא ,ןיביל .ז ןוא ,"סטרעוורַאפ , ןיא

 ןענָאק טשינ לָאז רע ,טנעה יד ןרעוו טרַאדעגּפָא םיא ןלָאז'ס , :רָאיטקַא םוצ

 בָאה ןוא ּפָאק ןיימ טיירדעגסיוא בָאה ךיא ."ןקיטירק עכלעזַא ןביירש רעמ

 ַא ןופ טרפב -- ללכב רעביירש ַא ןופ סנױזַא רעה ךיא זַא ,טביולגעג טשינ

 ...סָאװ עלַאמ רַאנ ?"סטרעוורָאפ , ןופ רעטעברַאטימ

 ןיהואוו ,שטיב ימַאימ ןיא ןרָאוװעג ךיא ןיב ז'דלעפסעטָאג טימ רעטנעענ

 -ץעגנייא וליפַא לָאמנייא ןענייז רימ .טייצ-רעטניוו ןרָאפוצ ןעמוק טגעלפ רע

 -ןגייא רעד .שיט ןייא ייב ןסעגעג ןוא -- לעטָאה ןקיבלעז םעד ןיא ןענַאטש

 ןופ דיסח רעקרַאטש ַא ןעוועג זיא ,רעטפעג בייא .רמ ,לעטָאה ןופ רעמיט
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 םעד ןיא ,זירּפ ןלעיצעּפס ַא ןענעכער טגעלפ רע ןעמעוו ,רעביירש עשידיא

 ענַאמָאר רערעלוּפָאּפ רעד ןייטשנייא ךיוא טגעלפ לעטָאה ןקיבלעז

 זיא רע ןעוו ךָאנרעד ,"לַאנרושז-ןגרָאמ , ןופ רעירפ -- ריּפס לואש ,רעביירש

 זיא טכיצ רעסיורג וצ ןייק ."סטרעוורָאפ , ןיא רעטעברַאטימ ַא ןרָאוװעג
 ףיוא ןייז דיּפקמ קרַאטש וצ טשינ ךיוא טגעלפ רע .ןעוועג טשינ דלעפסעטָאג

 טנעקעג יאדווַא טָאה ,טנעקעג טשינ םיא טָאה סע רעוו .ךיז ןָאטנָא ןייז

 ייב "ענעּפ , ןייק טשינ טָאה סָאװ ,"לזמ'מילש , רעמערָא ןַא זיא רע זַא ,ןעניימ

 ...המשנ רעד

 :טגערפעג לָאמנייא םיא בָאה ךיא

 "? לסיב ַא סיוא טשינ ךיז ריא טצוּפ סָאװרַאפ ,דלעפסעטָאג;

 "םיכודיש ןיא ןעד ייטש ךיא ? סָאװ וצ,

 "ל בייו רענעגייא רעייא טימ זיא סָאװ ןוא,

 יג ךיא יוװ ױזַא ךיא לעפעג בייוו ןיימ,

 ןענייז ריִמ ,עגַארפ ןיימ ףיוא טקידיײלַאב טשינ ,הלילח ,ךיז טָאה רע

 קידנציז ,לָאמנייא ךיוא םיא בָאה ךיא .רעירפ יו טניירפ עקיבלעז יד ןבילבעג

 :טגערפעג שיט םייב

 "ל גרעבסנעגער טניירפ ןיימ סעּפע טכַאמ סָאװ,

 ,"ץלַאה טקַאה'מ יווװ עקנישַאמ-ביירש רעד ףיוא טקַאה רע,

 "ל קיניזימ רעייא סעּפע טרָאד סע טייג יוו ןוא,

 יל ריא טניימ ןעמעוו,

 ,רָאטקַאדער ןקיטציא ןופ ןעמָאנ םעד ןפורעגנָא בָאה ךיא

 "!טשינ רעסעב ךימ טגערפ,

 זַא ,טסעומשעג יעוװדָארב טסיא ףיוא יבקַאי ךָאד טָאה'מ ? טסייה סָאװ;

 "ל"סטרעוװרַאפ , םוצ טכַארבעג םיא טָאה סָאװ ,ןכדש רעד ןעוועג טנעז ריא

 "!ןכַאז ערעכעליירפ ןופ ןדער ,ינדרי עגעלָאק ,רימָאל

 "ל רעגייטש ַא,

 "ל םירדס יד ןעװַארּפ ריא טעוװ לעטָאה ןכלעוו ןיא,

 "! לעװמָארק לעטָאה ןיא ָאד עקַאט,

 זַא ,ינדרי ,ןגָאז ךייא ךיא ליוו ,בגא .ןייז טשינ ָאד לעוװ ךיא סָאװ דָאש ַא,

 ,"ןגיוא:רעניה יד ףיוא ןָא טשינ םענייק טערט ריא ,רימ טלעפעג ריא

 ,קידלושמוא סע זיא ןגיוא-רעניה יד ףיוא ןָא ןצימע טערט ךיא ביוא,

 שטנעמ ַא --- יתרצונ-ךכל זַא ,טשינ טלַאה ךיא .קיניזטסואווַאב טשינ לָאמנייק
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 ,שנועו-רכש ןיא ביולג ךיא .סטכעלש ןייק טשינ ,סטוג ןָאט וצ ןריובעג טרעוו

 ,"ףָארטש קלח ןייז טגירק רערעדעי .ןרָאלרַאפ טשינ טיייג ךַאז ןייק זַא

 ַאזַא טימ טסירָאמוה ַא ךָאנ ןעזעג טשינ לָאמנייק ךָאנ בָאה ךיא :ענדָאמ

 יו ןעזעגסיוא קידנעטש ןבָאה ןגיוא ענייז .דלעפסעטָאג יוװ ,םינּפ קירעיורט

 רֶע סָאװ רעד ןעוועג טלָאװ רע יוװ ,טנייוועג טלָאװ רע יו ,טרערטרַאפ

 -עטניא ןיא געט ךס ַא טכַארברַאפ ןבָאה רימ רעבָא ...טלָאװעג טשינ טלָאװ

 טָאה רע .רעטַאעט ,רוטַארעטיל ןגעוו ,רעביירש ןגעוו ןסעומש עטנַאסער

 .ןקידעבעל םענופ ןוא ן'רידַאנ השמ ןופ ןטלַאהעג קרַאטש רָאג

 -ןושל ןוא רעטסקיד'פירח עמַאס רעזנוא ןעוועג זיא רידַאנ השמ,

 ןליטש ןייז טימ רעקידעבעל רעד ןוא .רעביירש רעשידיא רעשירעדניפרעד

 ןעמערַאו ַא טימ יו ,ךרוד ךייא טמענ ןעייסע עליטש עגולק ןוא רַאמוה

 !זלַאה םעד קילַאש

 "ֵל ןיײלַא ריא ןוא,

 ערעדנַא ןלָאז, -- טנַאה רעד טימ ןבעגעג ךַאמ ַא רע טָאה -- ";ךע,

 ."רימ ןגעוו ןדייר

 ָאמוה רענייפ ַא יא ןייז טנעקעג טָאה דלעפסעטָאג :ךיא גָאז טָא זיא

 ץעגרע זיא רע רָאנ ,ןעמַארד עשיריטַאס ןופ גרוטַאמַארד רענייפ ַא יא ,טסיר

 ןייז .ןרעוו ןסעגרַאפ טשינ ךיג ױזַא רֶע טעוו ךָאד .ןרָאװעג עילַאק געוו ןפיוא

 ענייז ךיוא רשפא ןוא -- ןעקניידעג ןעמ טעוװ רעטַאעט ןשידיא םוצ גָארטיײב

 ...סעקסערָאמוה עצרוק

 ,י .נ ,1077 ,19 ,טקָא ,"טייהיירפ ןגרָאמ;
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 ןואג ַא ןגעוו דייר

 ,םילהת ןיא ,ךלמה דוד ,ןטעָאּפ עלַא ןופ רעגניז רעד ץעגרע

 יד ןופ רענייא ,רעטכיד רעקיטנייה רעקירעזנוא ןַא ,יקצול .א ןוא

 וצ ריש ַא ןיא טגניז ,עיזעָאּפ רעשידיא רעינ רעד ןיא עטסשילַאקיזומ

 ;גנַאזעג

 טגניז -- ןעגניז ןעוט רעדילג עניימ עלַא -- ,"הנרמאת יתומצע ל ם
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 גנַאזעג ןיא -- טָאג רַאפ הליפת עטסכעלרע יד,

 ,ןייג ןטימ וליפַא -- ללּפתמ רימ ןענייז

 -- דרע יד ,רימ ןעגניזַאב ,קידנעייג

 ,טירט יד טימ

 ,דיל ַא זיא ןסע וליפַא,

 -- סנסיב יד ,רימ ןעגניזַאב ,קידנעייק
 ,ןייצ יד טימ

 -- העירז ןופ הרימז יד

 .ןעגנַאזעג עלַא ןופ עטסערג סָאד זיא

 ,הלבק זיא ןטפעהַאב

 ,השודק

 ,דחא ןופ דוס רעד זיא םענייאניא,

 .ןעמַאלפ עכעלטעג זיא -- ןעמַאזוצ ןופ גנַאזעג

 -- ןעמיוז יד ןופ ןרירַאב סָאד

 .ןעמַאטש עלַא ןופ םַאטש רעד זיא

 :קוסּפ רעד זנוא טנרעל,

 ,הנרמאת יתומצע לכ

 -- ןעגניז ןעוט רעדילג עניימ עלַא

 ,המשנ יד זיולב טשינ

 ,המשנ רעקיטכיל רעד ןופ ןוצר רעד זיא'ס,

 .ןרעו ןזענעג ךיוא לָאז -- ףוג רעד זַא

 -- טלעצעג ןייא זיא טסייג ןוא ףוג

 ."טלעוו רעד ןופ שרדמה:תיב סיורג ןייא

 טצירקעגנייא קרַאטש רימ ךיז טָאה יקצול רעטכיד םענופ דיל סָאד טָא

 רעקיסַאּפ רעדעי ייב ,קינייװסיוא ףיוא סע ןעק ךיא זַא ,ױזַא ,ןורכז ןיא

 ןגעוו עיצקעל ַא טלַאה ךיא ןעוו יו טקנוּפ .סע ךיא ריטיצ טייהנגעלעג
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 ןזח ףיוא ןלעטשּפָא ךיז ןָא רָאג ןייגַאב טשינ ךיז ךיא ןעק הניגנ רעשידיא

 ַא טלַאה ךיא זַא ױזַא ,"תבשד אזר, קרעוװרעטסיימ שיסַאלק ס'קישטניּפ

 לעו ,ןשטנעמ ןרַאפ טרפב ,ללכב טניימ גנַאזעג סָאװ ,גנַאזעג ןגעוו עיצקעל

 ס'יקצול ףיוא ןלעטשּפָא ךיז ןָא ןיײגַאב טשינ ךיז ךיא ןעק ,טָאג רַאפ ,םלוכ

 | ,דיל רעטכַארבעג

 רעטסכעלנייועג עמַאס רעד ןיא וליפַא ,גנואוט רעדעי ןיא זַא

 ,רעטסקידעכַאװבש רעטסקידעכָאװ עמַאס רעד ןיא ,רעטסכעלנייוועגבש

 !עודי:רבד ַא זיא סָאד -- גנַאזעג ןייז ףרַאד

 ןופ סקַאמילק רעד עקַאט זיא גנַאזעג .ױזַא טשינ טרָאפ -- ,זיא'ס רעבָא

 ,ץכעוט רעדעי ןופ ,טגָאזעג ןיוש יו ,ןוא ,טלעוו רעד ףיוא טסנוק ןימ רעדעי

 סע ןענעק סרעלטסניק לפיוו רעבָא ,רעטסקידעכָאװ עמַאס רעד ןופ וליפַא

 רעייז ?סקַאמילק םעד טָא וצ ןייגרעד ןענעק ןשטנעמ לפיוו ?ןזייווַאב

 ...קינייװ

 ןשינָאפמיס ַא ייב ץיז ךיא תעב ,לָאמ סעדעי ןופרעד ךיא טכַארט

 ןייק טשינ רעטסעקרָא ןטימ ןָא טריפ ןוא טייטש םוידָאּפ ןפיוא ןוא טרעצנַאק

 ךיז טייהדניק ןיימ ןיא בָאה ךיא ביוא .ינינַאקסָאט ַארוטרַא יוװ ,רערעדנַא

 ןעוו ,לָאמ סעדעי םיא ךיא עז ,לודג-ןהוכ ַא ןוימד ןיימ ןיא טלעטשעגרַאפ

 יד זיולב טינ ןעמעוו ייב ,ָארטסעַאמ רעיורגיזיירג רעד טייטש םוידָאּפ ןפיוא

 טשינ ליפ ךיא .ןעגניז ןעוט רעדילג ענייז עלַא שממ רָאנ ,טגניז ןילַא המשנ

 !דעומ-להוא ןשילַאקיזומ ַא ןיא ןסעזעג טלָאװ ךיא יו ,שרעדנַא

 ןשינָאפמיס יס-יב-ןע םעד טימ ןײנינַאקסָאט ָארוטרַא ןרעה ןוא ןעז וצ

 .ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק ךיז טזַאל סָאװ ,גנובעלרעביא ןַא זיא ,רעטסעקרַא

 ןופ ןשטנעמ ערעדנַא ןענָאילימ יד ךיוא ןליפ ױזַא זַא ,רעכיז ןיב ךיא

 ערעייז ייב ןציז עכלעוו טלעוו רעד רָאג רעביא ןופ ןוא ַאדַאנַאק ,עקירעמַא

 ,גנַאזעג ןקיד'שוריפב םוצ ,זביז ךָאנ בלַאה ןופ ,טכַאנרַאפ תבש ןדעי ,סָאידַאר

 עמַאס סטלעוו רעד ,לָאה יגענרַאק ןופ עניב רעד ןופ ךיז טגָארט סָאװ

 רעד ןופ עניב רעד ןופ ןעוועג סע זיא רעירפ ,לּפמעט-קיזומ רעטסטמירַאב

 ןוא ,עדייבעג ָאידַאר יס-יבךע רעד ןופ ,"שטיע , ָאידוטס רעטמירַאב

 ָאידַאר יס-יב-ןע רעד ןופ סעילַאװכ יד סָאװ ,רעטנעצ רעלעפעקַאר

 טפַאשרעריפ רענעדלָאג רעד רעטנוא ,םײהַא ןדעי וצ טגניירב עיצנַאטס

 .ינינַאקסָאט ָארטסעַאמ םענופ

 :דָארב יד ןופ םענייא ףיוא ,רָאשזַאמ-לָאס ןיא עינַאפמיס סנדיַאה ביוא
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 רעטנוא טָאה ,טניואוועגייב סנעטצעל בָאה ךיא סָאװ ,ןטרעצנָאק-גניטסעק

 רענייר יו ןעגנולקעג טנעגיריד ןסיורג םענופ עלעקעטש:ףושיכ םעד

 יס-יב-ןע רעד ןוא ַָארטסעַאמ רעד רעכלעוו טימ ,הריש עטכע יו ,גנַאזעג

 ,םַארגָארּפ גניטסעקדָארב םעד טנפערעד טָאה רעטסעקרָא רעשינָאפמיס

 רעדליב עיציזַאּפמַאק עלַאינעג סיקסגרַאסומ טרעצנָאק ןקיבלעז ןפיוא טָאה

 -טכע ןעגנולקעג ,לעװַאר סירָאמ ןופ טרירטסעקרָא ,גנולעטשסיוא ןַא ףיוא

 ןעז טנעקעג זיולב טשינ ןעגנַאלק יד ןופ ןרילַאק יד טָאה ריא .שידנַארבמער

 רעירפ לָאמנייק ךָאנ .רעגניפ יד טימ ייז ןּפַאטנָא שממ רָאנ ;ןגיוא יד רַאפ

 ךרוד ןעזעג ןוא טליפעג טשינ רענעט עשירעלַאמ עכלעזַא ךיא בָאה

 ס'יקסגרָאסומ ןופ גנושטייטסיוא ןוא ןריגיריד:רעגייטש סינינַאקסָאט

 ,קרעוו:-שילַאקיזומ טמירַאב

 ןפוא םושב רע ןעק ,עניב רעד וצ ןציז טשינ לָאז רענייא טנעַאנ יוו רעבָא

 םינּפ סָארטסעַאמ םענופ ןכירטש עלַא ןּפַאכפיא טשינ טייוו ןוא ןעז טשינ

 יס-יב-ךע םענופ טרעצנָאק ַא ןופ ןעז סָאד ןעק'מ יו ,ןריגיריד םייב

 .עיזיוועלעט ףיוא ןינינַאקסָאט טימ רעטסעקרַָא ןשינָאפמיס

 טנעה יד טימ זיולב טשינ טריגיריד רע יוװ ,םינּפ סינינַאקסָאט ןעז וצ

 טימ ,ליומ ןטימ ,ןרעטש ןטימ ,ןעמערב יד טימ ,ןגיוא יד טימ ךיוא רָאנ ,ןײלַא

 סָאװ ,ליפעג ַאזַא זיא ,הריש טגָאז ןוא טגניז םיא ןיא רבא רעדעי יו ,ןּפיל יד

 רעד יו טעז ריא .ריּפַאּפ ןפיוא ןלָאמסיױא טשינ ןפוא םושב סע ןעק'מ

 ץענייז יו ןוא טנעה ענייז רעטנוא שממ טרעייפ ןוא טילג רעטסעקרָא רעצנַאג

 רעד וצ רעליּפש עיטרַאּפ ןייא ןופ םורַא ןצנַאט ,ןעלקניפ ןוא ןעקסַאילב ןגיוא

 זיא סָאװ ,רעפייא ןוא ןערב  ַאזַא טימ ,טייקכעלטנגוי ַאזַא טימ ,רעטייווצ

 טלעו רעד ףיוא רעלטסניק קיצניװ רָאג .ןכיילג ןייז ןעניפעג וצ רעווש

 ,.רעטלע רעכעלקילג ַאזַא טימ ןעמירַאב ךיז זענעק

 רעד ןיא זיולב טשינ טײטשַאב ןײינינַאקסָאט ןופ טייקיד'תונואג יד

 רעכעלרעדנואוו ןייז ןיא רעדָא ,ןײלַא ןריגיריד ןייז ןופ טפַאשרעטסיײימ

 ןלַאנעמַאנעפ ןייז ןיא ךיוא רָאנ ,קרעוו םענעי רעדָא םעד ןופ גנושטייטסיוא

 גנידצלַא סע רע ןעק יו ?ןעקניידעג ליפיוזַא שטנעמ ַא סע ןעק יו .ןורכז

 ןופ ? הרובג עקיטסייג ַאזַא ןעמונעג רע טָאה ואוו ? קיניײוװסיױא ףיוא ןריגיריד

 ,ןעגנַאלק ,רענעט ענעטנַאילירב ַא רַאפ סָאװ ?טנשרײעג יז רֶע טָאה ןעמעוו

 ךעלרינש ,ןעײרעלַאמ ,ןרוגיפ עשילַאקיזומ ,ןרילָאק עשילַאקיזומ ,ןסנַאוינ

 .רעטסעקרַא ןַא ןופ סױרַא רע טיצ לרעּפ
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 ןקירָאי85 סָארטסעַאמ םוצ ןבירשעג ןרעוו תורוש עקיזַאד יד

 גָאט ַא ןוא רעירפ געט רָאּפ ַא טימ טעװַארּפעג טָאה רע סָאװ ,גָאטנריובעג

 עטניינ ס'נעווָאהטעב טרעהעג לָאה יגענרַאק ןיא ןטכענ בָאה ךיא ואוו

 עלַא ןופ ןיורק יד ,עינָאפמיס עלַארָאכ רעדָא ,רָאנימ-ער ןיא עינַאפמיס

 15 םעד וצ טליּפשעגפיוא טָאה ָארטסעַאמ רעד סָאװ ,קרעוו ס'נעווַאהטעב

 עדייב .רעטסעקרָא ןשינַאפמיס יס -יב-ןע ןטימ ןריגיריד ןייז ןופ לבוי ןקירַאי

 ןופ ןליּפשפיוא סָאד יא ןוא גָאטנרױבעג סינינַאקסַאט יא ,ןעגנוריסַאּפ

 ןע ןטימ ץנעגיריד סײנינַאקסָאט רעטנוא ,עינָאפמיס עטניינ ס'נעווַאהטעב

 יו ,ןטסילָאס עטמירַאב ריפ עכלעזַא טימ ,רעטסעקרָא ןשינַאפמיס יס יב

 ןטמירַאב ןטימ ,ןעמירעמ ןענ ןוא לערַאפ ןילייַא ,טַאקס ןַאמרָאנ ,סריּפ ןַאשזד

 סָאװ ,םענייא ןדעי רַאפ סעמעט ענעשטנואוועג ןענייז ,"רָאכ-ַאש טרעבַאר,

 .טיורב ךעלגעט ןייז זיא טלעוו עשילַאקיזומ יד

 ךָאנ לפיוו ןוא ? טלעוו רעד ףיוא ןַארַאפ ללכב ןענייז סײנינַאקסָאט לפיוו

 ןעמ ןעק ,עינָאפמיס עטניינ ס'נעווָאהטעב יו קרעוװ עשילַאקיזומ עכלעזַא

 ןרעוו ינינַאקסָאט יוװ סינעשז ןייק ?רוטַארעטיל-קיזומ רעד ןיא ןעניפעג

 ןוא .טרעדנוהרָאי ַא ןיא לָאמנייא רשפא רָאנ ,גָאט ןדעי ןריובעג טשינ

 זיב זיא ,עינָאפמיס עטניינ ס'נעווַָאהטעב יו קרעוו עשילַאקיזומ עכלעזַא

 .ןרָאװעג ןבירשעגנָא טשינ םענייק ןופ ךָאנ לייוורעד טציא

 ןיוש זיא ןינינַאקסָאט ןגעוו זַא וליפַא ןלייצרעד וצ רָאג קירעביא זיא סע

 ןוא .תונושל ענעדישרַאפ ףיוא רוטַארעטיל עצנַאג ַא ןרָאװעג ןבירשעגנָא

 ,טציא .םיא ןגעוו ןביירש ןוא ןביירש ךָאנ טעווימ .ץלַא טשינ ךָאנ זיא סָאד

 ןקירָאי-85 ןייז טרעייפעג טשרָאקָא טָאה טלעוו עשילַאקיזומ עצנַאג יד ןעוו

 ןיא ןעייסע ןוא ןלקיטרַא רעקילדנעצ ןזיוװַאב יינספיוא ךיז ןבָאה ,גָאטנריובעג

 טימ ,טלעוו רעד רָאג רעביא ןופ ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ עסיורג עלַא

 טלייצרעד'מ .ןבעל ןשירעפעש-טסכעה ןייז ןגעוו ןעגנוצַאשּפָא עלעיצעּפס

 ןַא ןיא טסילעשט ַא ןופ זיא רע ױזַא יו ,לָאמַאכַאנ ןוא לָאמַאכָאנ רעביא

 רע טָאה רָאי ןצניינ וצ זַא ןוא ,טנעגיריד ַא ןרָאוװעג גנולצולּפ רעטסעקרַא

 .יוליע ןשילַאקיזומ ַא רַאפ ט'מש'עג ןיוש

 -עדיָאיר רעד ןופ רעטסעקרַא םעניא קידנליּפש :;סָאװ:טָא טָאה טריסַאּפ

 ,"ַאדיאַא ,, ןופ גנולעטשרָאפ רעד ייב זיא ,ליזַארב ןיא ,זיוה-ערעּפָא ַארענַאשז

 דלָאּפָאעל ,טנעגיריד רעד םלוע ןצנַאג םענופ ןרָאװעג טפייפעגסיוא קרַאטש

 ןפָאלטנַא זיא רֶע ןוא ,ערעּפָא רעד טימ טריפעגנָא טָאה רעכלעוו ,זעוגימ
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 ןייז ןעמענרַאפ לָאז סָאװ ,טנעגיריד רעדנַא ןייק .טקַא ןטשרע ןכַאנ דלַאב

 רעד טָאה ,ןעוועג טשינ רעטַאעט-ערעּפָא םעניא טנעמַאמ ןפיוא זיא ,ץַאלּפ

 טלַא טשינ רָאי קיצנַאװצ ןייק טלַאמעד ךָאנ זיא רעכלעוו ,ינינַאקסָאט רעגנוי

 םוידָאּפ ןפיא טלעטשעג ךיז ןוא ָאלעשט ןייז טגײלעגקעװַא ,ןעוועג

 ,טשַארעביא ןעמעלַא טָאה סָאװ ,סנױזַא ןזיוװַאב ףכית טָאה רע ןוא ,ןריגיריד

 ןשיווצ זיולב טשינ סיורג ךעלנייוועגרעסיוא ןעוועג זיא גנורעטסיײגַאב יד

 ךָאנ ןוא -- עניב רעד ףיוא רָאכ םעד ןוא רעגניז יד ןשיווצ ךיוא רָאנ ,םלוע

 !רעטסעקרַָא םענופ רעליּפש יד ןשיווצ רעמ

 רעגנוי רעד זַא ,טסואוועג ןבָאה רעטסעקרָא ןופ ןגעלָאק ענייז

 םיא ןגעלפ ייז .רעקיזומ רעטבַאגַאב טסכעה ַא זיא ינינַאקסָאט טסילעשט

 יד ןופ קרעוו יד ןיא ןקוקנײרַא טייהנגעלעג רעדעי ייב ןּפַאכ קידנעטש

 ןוא ,ףמואירט ןקידנשַארעביא ןסיורג ַאזַא ףיוא רעבָא ,רעקיסַאלק עסיורג

 ןגרָאמ ףיוא .טכירעג טשינ ךיז ייז ןבָאה ,טייקש'הירב רעשילַאקיזומ ַאזַא ףיוא

 ,עקירעמא-םורד ץנַאג רעביא ןרָאװעג ןעגנולקעצ ןעמָאנ סײנינַאקסָאט זיא

 .ןבעל ץנַאג ןייז טנעגיריד ַא ןבילברַאפ ןיוש ינינַאקסָאט זיא טלָאמעד טניז

 ןוא סרעטסעקרָא עשינָאפמיס וצ רעבירַא ךָאנרעד רע זיא ערעּפָא רעד ןופ

 רעסיורג רעד ןרָאװעג זיא רֶע זיב ,רעכעה ןוא רעכעה ץלַא ןגיטשעג זיא

 !טרעדנוהרַאי ןטסקיצנַאװצ םענופ רעדנואוו

 ןגנערטש ַא רעייז רַאפ טסואוַאב ינינַאקסָאט זיא רעקיזומ ןשיווצ

 -ךַאפ עקיטנעצַארּפ-טרעדנוה רעלטסניק ןדעי ןופ טרעדַאפ רע ,טנעגיריד

 טייג רע .טײקמַאזכרָאהעג עטולָאסבַא ןוא תומילש עשילַאקיזומ ,שינעטנעק

 זיא:טינ ןכלעוו טימ ןסימָארּפמָאק םוש ןייק ףיוא ןייא טשינ לָאמנייק

 ,רעטסטמירַאב ןוא רעטסערג רעד ןייז רֶע געמ -- רעלטסניק

 סָאד ךיז ןופ ןבעג ןעז וטספרַאד ,רעלטסניק ַא וטסיב :זיא ָאטַאמ ןייז

 טוט סע סָאװ ,ןעז טלָאמעד ריא טפרַאד -- ? טשינ ביוא ןוא .עטסכעה עמַאס

 ,ּפָאק םייב ךיז טסייר ,ךיז טרעזייב ,טיירש רע :עבָארּפ ַא ענייז ייב ּפָא ךיז

 ןופ טפיױלטנַא ,רעגייז םעד טכערבעצ ,סרעדנעטס-קיזומ יד םוא טפרַאװ

 טשינ רָאה ַא ,ליוו רע יו ױזַא רָאנ ןייז זומ סע :טרָאװ ןייא טימ .עניב רעד

 !שרעדנַא

 םיא טימ רעווש רעייז זיא סע זַא ,ןלייצרעד ךייא ןלעוװ רעקיזומ

 ,ץינינַאקסָאט טימ ןליּפש וצ ךיז ןסייר עלַא -- רעבָא ,ןעמוקוצכרוד

 טפרַאד ריא .ַאנָאדַאמירּפ עניילק ןייק טשינ ךיוא זיא ָארטסעַאמ רעד
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 יד ,) "דרָאקער יהד ווָא דיַאס רעהטָא יהד, ךוב ס'רענָאקָא סלרַאשט ןענעייל

 רעטסואווַאב ץנַאג ַא ךיוא ןײלַא זיא סָאװ ,("העבטמ רעד ןופ טייז עטייווצ

 יד טַאהעג גנַאל-ןרָאי רַאפ טָאה סָאװ ,רעד ןוא ,טנעגיריד ןוא רעקיזומ

 רָאטקױװ רעטמירַאב רעד ייב טנעמטרַאּפעד-דרָאקער םעד רעביא טכיזפיוא

 ַא ןינינַאקסָאט טימ ןטעברַא וצ ןעמוקעגסיוא זיא סע ןעמעוו ,עמריפ

 | .טייצ ערעגנעל

 טשינ שרעדנַא רָאג ךיז טזָאל ינינַאקסָאט זַא ,לשמל ,טלייצרעד רענַאקַא

 טשינ זיא ינינַאקסָאט זַא ,ךיוא טלייצרעד רע .ָארטסעַאמ רָאנ יוװ ,ןפור

 ַא ןופ ,ןוא ,טכוזרעפייא עלַאיגעלָאק ע'טושּפ ,טכוזרעפייא ןופ יירפ ןצנַאגניא

 .קיטילָאּפ רעכעלניילק לסיב שּפיה

 ?ןשטנעמ ןסיורג ַאזַא ייב סע ךיז טרָאּפ ױזַא יו :ןגערפ ךָאד ריא טעוװ

 יירפ טשינ ןענייז רעלטסניק עסיורג ךס ַא .ךיז טרָאּפ סע :רעפטנע רעד זיא

 ...תאלוח רעקיזָאד רעד ןופ

 רַאפ ןרעוו טכַארטַאב רשפא ןעק ,טלייצרעד ָאד בָאה ךיא סָאװ סָאד ,ונ

 .טציא ןביירש טשינ תוליכר ןייק ןײינינַאקסָאט ןגעוו ליוו ךיא ןוא ,תוליכר

 ןגעוו ךוב ןייז ןיא טביירש רענָאקָא סָאװ ,ץלַא ןסיוו אקווד טליוו ריא ביוא

 .ןובשח םענעגייא רעייא ףיוא ןַאט ןײלַא סע ריא טנעק ,ןינינַאקסָאט

 יו ןייז רע געמ ,רעלטסניק ַא ןייז לחומ טשינ לָאמנייק ןעק ךיא ,םגה

 יד זַא ,ןגָאז סָאװ יד טימ טשינ טלַאה ךיא .ןטייקכעלניילק ענייז ,סיורג

 ךיא .ךַאז עטייווצ ַא זיא טסנוק ןייז ןוא ,ךַאז ןייא זיא רעלטסניק ַא ןופ םישעמ

 .םייקמ-האנ ַא ןייז ךיוא רע ףרַאד ,שרוד-האנ ַא זיא רענייא ביוא ,טלַאה

 טרעהעג ,רשפא ,ןוא .וצרעהַא טשינ טרעהעג סָאװ ןינע ןַא זיא סָאד רעבָא

 -לבוי ַא זיא סע .ןזָאלנײרַא טשינ טציא םעד ןיא ךיז ליוו ךיא רעבָא ,ָאי סע

 ,ןביילברַאפ סע לָאז ױזַא ןוא .לקיטרַא

 ַא סָאװ ,דרָאקער ַאזַא טַארוקַא ןכַאמ טלָאוװעג ,ינינַאקסָאט ,רע טָאה ,ונ

 ןופ זיא זייב ןייק ? סָאװ זיא -- רעירפ טכַאמעג ןיוש טָאה רענייז עגעלָאק !

 ןעגנַאגעגרעטנוא טשינ םעד בילוצ זיא טלעוו יד .ןעמוקעגסױרַא טשינ םעד

 םיא לָאז'מ זַא ,ףיורעד רע טײטשַאב ,ונ .ןייגרעטנוא טשינ טעוװ יז ןוא --

 -- ָארטסעַאמ ןייק טשינ ןעד רע זיא ? סע טרַא ןעמעוו ָאט -- ָארטסעַאמ ןפור

 | ?יוו-ייס

 רודה-לודג רעד זיא ,ינינַאקסָאט זַא ,ןסעגרַאפ טשינ ןפוא םושב רָאט'מ

 ןעק'מ שטָאכ ,רענַאקָא וליפַא וצ טיג סָאד .טלעוו רעשילַאקיזומ רעד ןיא
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 זַא ,ַארטסעַאמ ןטימ הושב-הוש ױזַא טשינ זיא רע זַא ןעז טכייל רעייז

 תונובשח ענייז ךיז רע טָאה אמתסמ .ןַאמָאר ןייז טשינ טייוו זיא ינינַאקסָאט

 ןעמָאנ סײנינַאקסָאט ?ןסיוו סע ןעק רעוו .ךיוא עטכערעג ץנַאג רשפא ןוא --

 ךַאנ וליפַא ןיוש ןעמוק טציא ןגעמ סע .עדנעגעל ַא ןרָאװעג ןיוש רעבָא זיא

 ,ןפלעה טשינרַאג ןיוש ייז טעוװ ,ס'רענָאקַא ערעדנַא ןעצ

 ץכלעוו ,ןטייקכעלניילק עלַא ןבָאה ףערטַאב ַא רַאֿפ סָאװ :עקַאט ןוא

 ןבעל ןלופ ,ןכייר ןוא טנַאלַאט ןלַאינעג ןייז יבגל ,ןינינַאקסָאט וצ טביירש'מ

 !?ןעגנוכיירגרעד עשירעלטסניק ןוא ןעגנואוט עשירעלטסניק ןיא ךייר --

 רעכעלטניירפ סינינַאקסָאט ןגעוו טרָאװ ַא ןגָאז וצ ךיוא ךיז טעב ָאד

 ,םעד ץוחַא .טלעוו רעצנַאג רעד ןיא טסואווַאב זיא סָאװ ,ןדיא וצ גנואיצַאב

 רימידַאלוװ זָאוטריװָאנַאיּפ ןטמירַאב םעד ,דיא ַא םעדייא ןַא טָאה רע סָאװ

 יד ןעמונעגנַא ותעשב טָאה רע סָאװ ,טקַא רעכעלטניירפ ןייז טעוו ,ץיוװַָארָאה

 ןוא לארשי:ץרא ןייק ןעמוק וצ בושי ןשידיא םעניילק םענופ גנודַאלנייא

 ןשינָאפמיס ןקידילארשי:ץרא ןטימ ןטרעצנָאק עייר ַא ןריגיריד טרָאד

 קיבײא ףיוא ןרעוו ןבירשרַאפ טעװ ןוא ןרעוו טקניידעג גנַאל ,רעטסעקרַא

 .עטכישעג רעד ןיא

 רעד ןעוועג ותעשב זיא ןינינַאקסָאט ןופ גנולדנַאה עלעבָאנ עקיזָאד יד

 םענעגייא ןייז ייס ןבעגעג טָאה רע סָאװ ,ןײרַא םינּפ ןיא קסַארּפ רעטסערג

 -- ס'נמה עלַא ןופ ןקיטשרודטולב םעד ייס ןוא ןינילָאסומ ןַאמסדנַאל

 ,ץ'רעלטיה

 טגעלפ ינינַאקסָאט ואוו ,טורייב ןיא זַא ,ןרעוו טנָאמרעד ךיוא ָאד לָאז

 עמַארד-קיזומ רענגָאװ עטמירַאב יד ףיוא טסַאג רעטפָא ןַא רָאג ןייז

 ךַאנ דלַאב ןיהַא ןרָאפ וצ טגָאזעגּפָא ותעשב ינינַאקסָאט ךיז טָאה ,ןלַאוויטסעפ

 ןופ סרעדנוזַאב -- רעכיב ןענערברַאפ ןופ טקַא ןרעטצניפ ןטשרע ס'רעלטיה

 ןוא ,ןטנעגיריד ,רעקיזומ עשידיא ןסילשסיוא רַאפ ןוא ,רעביירש עשידיא

 ןקיטלָאמעד ןיא ןטיבעגיטסנוק ערעדנַא ןופ רעלטסניק עשידיא ךיוא

 | | ,דנַאלשטייד ןרעטצניפ ,וקירעיורט

 ןטכענ בָאה ךיא סָאװ ,עינָאפמיס עטניינ ס'נעווָאהטעב וצ קירוצ םוק ךיא

 -ןע ןטימ ןינינַאקסָאט ןופ ןליּפשפיוא טרעהעג לָאה יגענרַאק ןיא גָאטימכָאנ

 טָאה ַארטסעַאמ רעד סָאװ ,עיצַאװָא יד .רעטסעקרַא ןשינָאפמיס יס יב

 ,עכעלביירשַאבמוא ןַא שממ זיא ,טרעצנַאק םעד ןקידנערַאפ ןכָאנ ןגָארקעג

 :.רעדירב וצ ףור רעד ןוא דיירפ וצ עדָא יד טָאה ,רעירפ לָאמנייק ךָאנ
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 ,קרעוװ:שילַאקיזומ ןכעלרעדנואוו ןקיזָאד םענופ ןצנעסע ייווצ יד ,טייקכעל

 קידנּפַאכרַאפ-םעטָא ױזַא ,קידנביוהרעד ןוא ךעלרעה ױזַא ןעגנולקעג טשינ

 ,טנעה ענעדלָאג סינינַאקסָאט רעטנוא לָאמ סָאד יו ,ךעלטעג ןוא

 ןקיבלעז םענופ ןליּפשפיוא עקידרעירפ ייב טָאה ןיײלַא ינינַאקסָאט וליּפַא

 ןופ ץרַאה םוצ ןעמוקעגוצ טשינ טנעָאנ ױזַא ךָאנ לָאמנייק ,קרעוװו ןלַאסַאלָאק

 ,גנופַאש רעכעלשטנעמ רעלַאינעג רעקיזָאד רעד

 ןצנַאג ןטימ ןעמַאזוצ ןטסילַאס עטמירַאב ריפ יד ןוא רָאכ רעד

 ,עלַאניפ רעד ןיא ,לייט ןטצעל םעניא ןבָאה ,טנעגיריד םעד ןוא רעטסעקרַא

 !שממ למיה ןיא ןביוא ןענופעג ךיז ,קרעוו םענופ המשנ יד זיא סָאװ

 טימ ןגיוא עניימ ןוא דיירפ טימ טליפעגנָא ןעוועג זיא ץרַאה ןיימ

 ,ןכַאל ,ןענייוו ,ןעגניז :ןקידנערַאפ ןכַאנ טלָאװעג ךיז טָאה סע .ןרערט

 ,רעטבילעג ַא זלַאה ןפיוא ןלַאפ ,טלעוו עצנַאג יד ןעמענמורַא ,ןשוק ,ןצנַאט

 עלַא ןופ ,תויח עלַא ןופ ,ןשטנעמ עלַא ןופ רעפעשַאב םוצ ביול ןקירדסיוא

 עלַא ןופ ,ןעלגייפ ןוא תופוע ,רעדלעוו ןוא ןכייט עלַא ןופ ,רעמייב ןוא ןזָארג

 םוצ -- םלוכ לעו ,הנבל רעד ןוא ןוז רעד ןופ ,רעדנעל ןוא ןע'מי

 !סוינעג ןכעלשטנעמ

 (טנַאקַאבמוא עטַאד) -- !טַאלבנכָאװ רעקרַאי-וינ,

 ביבא לת ןקילָאמַא ןיא ערעפסָאמטַא-קילַאיּב יד

 עשידיא, רעיפלעדַאליפ רעד ןיא טלעטשעג טירט עשירעביירש

 ַא ןיא ךיא בָאה ,ץטַאק .מ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"טלעוו

 רָאי ייווצ ,םעד רַאפ .לארשי ץרא ןייק ןרָאפ וצ ןסָאלשַאב גָאט םענייש

 ,ךיירקנַארפ ,עיגלעב ,עילַאטיא ,עינעמור ,ןלױּפ טכוזַאב ךיא בָאה ,רעירפ

 רעטײנַאב ַא שממ ןעמוקעג קירוצ ןיב ךיא ןוא ,דנַאלגנע ,דנַאלשטײד

 ,ןענרעל טשינ לָאז רענייא טוג יו זַא ,טגייצרעביא ךיז בָאה ךיא .שטנעמ

 רעסעב רָאנ זיא ,סמואעזומ ,ןטרעצנָאק וצ ,רעטַאעט ןיא ןייג ,רעכיב ןענעייל

 ךיא בָאה ןגיוא ןוא .ןגיוא ענעגייא יד טימ ןכַאז ,רעקלעפ ,רעדנעל ןעז וצ

 עטשרע ןיימ רעירפ רָאי ַא טימ בָאה ךיא יו םעדכָאנ ,1920 ןי א
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 ַא ךיוא -- .ןורכז ַא ןוא .עטוג ךיוא -- ןרעיוא ןוא .עטוג טַאהעג לָאמ עלַא

 -- ןעקנָאשעג רימ טָאה םלוע לש ונובר רעד סָאװ ,"תונתמ, עטוג יירד .ןטוג

 ,..םויה:דע ייז טימ ךיז טלַאה ךיא ןוא

 ןייק ןרָאפ וצ ןַאלּפ ןיימ ןגעוו טילעוּפ'עג ךיילג ךיא בָאה ןטַאט ןיימ ייב

 ךיא זיב ןעווערָאה טפרַאדעג ךיא בָאה ןעמַאמ ןיימ טימ רעבָא ,לארשי-ץרא
 ,געט עכעלטע טרעיודעג רימ טָאה סע ."ַאי, ַא ריא ןופ ןגָארקעגסױרַא בָאה
 םורָאװ ,ןרָאפ ןזָאל ךימ לָאז יז זַא ,ט'לעוּפ'עג ריא ייב בָאה ךיא זיב ,רךָאװ ַא

 עשיבַארַא יד ןכָארבעגסיױא טרָאד ןבָאה ,1929 ןיא ,רעירפ רָאי ַא טימ טשרע

 ?ןרָאפ ן'עלעטַאמ ריא ןזָאל טנעקעג יז טָאה יו ,ָאט -- ןעמָארגַאּפ עקיטולב

 .טריפעגסיוא בָאה ךיא ןוא טרַאּפשעגניײא ךיז בָאה ךיא רעבָא

 ףיש םעד ףיוא ןיוש ץיז ךיא ןוא ,רַאורבעּפ שדוח רעד זיא טָא ,ונ

 יד טרעיודעג טָאה געט ןצניינ !לארשי:ץרא ןייק רָאפ ןוא ?ַאינַאטערוַאמ,

 ךָאנרעד ,רָאטלַארביג ןיא טלעטשעגּפָא טשרעוצ ךיז טָאה ףיש יד לייוו ,עזייר

 ,עקירפַא ןופצ ,רישזלַא ןיא ךָאנרעד ,ַארעדַאמ לזניא ןשיזעגוטרָאּפ םעניא

 ַא ןיא ,ףיש יד זיא דנַאלנכירג ןופ ןוא ,דנַאלנכירג ,סנעטַא ןיא ךָאנרעד

 ,הפיח ןייק ןעמוקעגנָא ,ןגרָאמירפ ןטלעהעצ םענעדלָאג

 -השמ לקנַאי ,ןַאמסדנַאל רענשעווָאלס ַא טרַאװעגּפָא ךימ טָאה הפיח ןיא

 רעד ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,דמלמ לקנַאי ,ס'יכדרמ

 בָאה ,ןענַאטשַאב ןענייז סעיצקנופ ענייז סָאװ ןיא .הפיח ןיא "ײטרַאּפ יחרזמ,

 .,.רעטמַאַאב ַא ,'דיקּפ, ַא ןעוועג זיא רע רעבָא ,טסואוועג טשינ ךיא
 זיא רעכלעוו ,"סרוקיּפא, ןַא ענשעווַאלס ןיא םיא ךיא בָאה טזָאלעגרעביא

 -םיוא ןענייז םָארגַאּפ ןקיטולב רענשעווַאלס ןכָאנ רעבָא ,םורפ ןעוועג רעירפ

 טנעקעג טשינ ןעמ טָאה יו ןוא ."םיסרוקיּפא, הנחמ עצנַאג ַא ןענַאטשעג
 ךיוא טָאה סע יוװ טקנוּפ ?טייצ עקיטולב ַאזַא ןיא "סרוקיּפא ,, ןייק ןרעוו

 רעד רעדייא ,'םיסרוקיּפא; עקידרעירפ עקינייא :טרעקרַאפ ןפָארטעג

 ...םורפ קרַאטש ןרָאװעג טכַאנרעביא ןענייז ,ןכָארבעגסיױא טָאה םָארגָאּפ

 רעטסיוו רעד תעב ,לַאקידַאר רעקילָאמַא רעד ,ןַאמרעביל םייח טשינ זיא

 רעד רעמ ןעוועג טשינ זיא סע ?ןרָאװעג םורפ קרַאטש ,הפגמ-רעלטיה

 עשירַארעטיל, ךוב םעד ןבירשעגנָא טָאה סָאװ ,ןַאמרעביל םייח רעקילָאמַא

 וצ ןעגנַאזעג-ביול ןעגנוזעג טָאה ןוא ,רעכיב עכעלנע רָאנ ןוא ,"ןטעוליס
 גרָאעג רעביא תולעּפתה סעמעוו ןוא ,לעינ'א ןישזדוי ,רעלָאט טסנרע

 טָאה ,רעקיטירק-רוטַארעטיל ןשינעד ןטמירַאב-טלעוו םעד ,ןץסעדנַארב



 205 גנַאלק ןוא טרָאװ

 םעד ןופ רעביירש עכעלטלעוו ערעדנַא ךָאנ ןוא ,למיה ןזיב טכיירגרעד

 ,רעבילַאק

 ןיא ,דמלמ לקנַאי ,ס'יכדרמ-השמ ןעלקנַאי ןפָארטעג בָאה ךיא ,ָאי

 "יחרזמ, רעד ןיא שטָאכ סָאװ ,קילג ַא -- קירוצ "ןַאּפש ןזעיגילער,

 ייב רָאג יצ ,"גנוגעווַאב הדוגא, רעמערטסקע רעד ןיא טשינ ןוא "גנוגעווַאב

 ?"סעקינמירעש-האמ , יד

 ןטרעקרעביא ס'לקנַאי ןגעק ןצעזוצסיוא טַאהעג טשינרָאג בָאה ךיא

 רעטוג ,רעקיצרַאה רעקיבלעז רעד ןבילבעג רע זיא ךות ןיא לייוו ,"ץלעּפ,

 זיא רע ,ייַא .שרעדנַא טשינ רָאה ַא -- ענשעווָאלס ןיא רעירפ סָאװ ,שטנעמ

 טָאה רע ןעוו עלעּפַאק סָאד ןָאטעגסיוא טשינ טָאה ןוא קירוצ םורפ ןרָאװעג

 .טרַאעג קינייוװ ךימ טָאה ,םיהַא ךיז וצ טכַארבעג "למרכה-רה, ןפיוא ךימ

 ןופ טָאטשנָא .ןינע ןטַאװירּפ םענייר ַא םענייז רַאפ ןטלַאהעג סע בָאה ךיא

 ,ןַאמסדנַאל רענשעווָאלס םענעי ןוא םעד ןגעוו טדערעג רימ ןבָאה קיטילָאּפ

 טבעלעג ןבָאה סָאװ ,יד ייס ןוא עקירעמַא ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ ,יד ייס

 ןוא ,ביבא לת ןיא רעוו ,םילשורי ןיא רעוו ,הפיח ןיא רעוו -- לארשי-ץרא ןיא

 ןעמוק לעװ ךיא ןעוו זַא ,טגָאזעגנָא רימ טָאה רע רעבָא .הצובק ַא ןיא רעוו

 ןוא עיצנַאטס-יײצילַאּפ רעקיטרַאד רעד ןיא ןײגנײרַא ךיא לָאז ביבא לת ןייק

 ,ןַאמזָאר ,סקינזַאילַאז םעד לשרעה םייח ,ןעק'מייח ףיוא ןגערפכַאנ ךיז

 ,ײצילָאּפ רע'ביבא לת רעד ןיא טניד רעכלעוו

 רענשעווָאלס ַא ןיוש רימ ןבָאה , ,טגָאזעג םיא וצ ךיא בָאה ,"סע טסייה,

 7? ךיוא טסיצילַאּפ

 .טגערפעגרעביא רימ ייב לקנַאי טָאה *? רימ ןבָאה ךָאנ סָאװ,

 ַא ןרָאװעג זיא רעכלעוו ,סינּפיק קיציא ,לשמל-המודכ ,רעגײטשַא ,טָא;

 רבח רעטנעָאנ ַא רענייד ךָאד זיא רע !רעביירש רעשידיא רעטמירַאב

 "ןעוועג

 "לןבירשעגנַא רע טָאה סָאװ, ,ןָאטעג ּפַאכ ַא ךיז רע טָאה ,"עקַאט;,

 ךוב םענערָאוװעג טמירַאב ןייז טנעיילעג טשינ טסָאה ,טסייה סָאװ,

 "? םָארגָאּפ רענשעווָאלס םעד טרעדליש רע ואוו ,"געט ןוא םישדח,

 רעד ןיא ןײגניײרַא עקַאט ףרַאד'מ !טנעיײלעג טשינ רעדייל בָאהיכ ,ןיינ,

 זיא רע ביוא ןוא ,ךוב םעד ןבָאה ייז יצ ןעניפעגסיוא קעטַאילביב רעגיה

 ,ביבא לת ןייק ןעמוק טסעוװו וד זַא ,עלעטָאמ ,ךיד ךיא טעב ַאטשינ ןטרָאד

 "! ךוב םעד טימ ןגרָאזַאב ךימ וטסלָאז
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 סקישטייכ זייזוב ,ן'יזוב ןייז ןטרָאד טגניזַאב רע יוװ ,לקנַאי ,ןעז טסלָאז,

 יו קיד'מירישה-ריש טכע --

 זיא ליצ ןיימ לייוו ,ןענַאטשעג טשינ הפיח ןיא ךיא ןיב גָאט ןייא יו רעמ

 לת ןיא טַאהעג ךיא בָאה ןעמעוו .ביבא לת ןיא ןייז וצ רעכיג סָאװ ןעוועג

 -ץרא רעקידנעטש רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,ץגרובצניג חסּפ ץוח ַא ? ביבא

 ַא ,רעניקּפיל ַא ,"לַאנרושז ןגרָאמ , רעקרַאי-וינ ןופ טנעדנַאּפסערָאק לארשי

 ךַאילש ןקידלַאוװ-טכידעג ןוא ןקידמַאז-לעג ןפיוא ןגעלעג זיִא סָאוװ ,ףרָאד

 זיא ןוא ,ענשעווָאלס יווװ לטעטש ַאזַא טקנוּפ ,ןיגָאל ןוא ענשעווָאלס ןשיווצ

 :קרָאי וינ ןיא רעדירב-גרובצניג עטמירַאב ייווצ יד ןופ רעדורב ַא ןעוועג

 ,גרובצניג לאיתוקי רַאסעּפָארּפ ןוא ,גרובצניג ןועמש .רד טעָאּפ רעד

 ףיוא טעטיזרעווינוא ַאיבמַאלָאק ןיא רָאסעּפָארּפ ַא ןעוועג זיא רעכלעוו

 ַאטּפירקס , לַאנרושז ןטמירַאב-טלעוו םעד ןופ רָאטקַאדער ןוא קיטַאמעטַאמ

 ,טַאהעג טשינ םענייק ךיא בָאה ,"ַאקיטַאמעטַאמ

 ַא ,עטַאט רעייז זיא וצרעד :טנעקעג טוג רעדירב יירד עלַא יד בָאה ךיא

 ןעוועג ,גרובצניג ללה ,קודקיד-לעב רעסיורג ןוא רענעק-ך"נת רעקיד'פירח

 רעד ןופ רָאטקַאדער םעד ןופ ,ךיוא בָאה ךיא .רערעל ןיימ ענשעווַאלס ןיא

 עקידרעטעּפש יד) ןָאסריאמ עדלָאג וצ ווירב ַא טַאהעג ,"טלעוו עשידיא,

 ,דנַאברַאפ ןטעווַאס ןיא עשרָאדַאסַאבמַא-לארשי עטשרע יד ,ריאמ עדלַאג

 ,(עשרעימערּפ-לארשי ,ךָאנרעד ,רעדיוו ןוא ,עשרָאטסינימ-ןרעסיוא ךָאנרעד

 לָאז יז זַא ,"תולעוּפה תצעומ, רעד ןופ ןירַאטערקעס יד ןעוועג זיא עכלעוו

 רעקיטיונ טימ ןייז קיפליהייב ,ןעמענפיוא םוטעמוא ךימ לָאז'מ זַא ,ןעז

 ַא ןביירש לָאז ךיא זַא רימ טימ טכַאמעגּפָא טָאה רע לייוו ,עיצַאמרָאפניא

 יו ,סערעטניא-טּפיוה ןיימ שטָאכ -- גנוטייצ ןייז רַאפ ןעלקיטרַא עירעס

 ןייק ןיא טשינ ,רוטַארעטיל ,רעטַאעט ,קיזומ ןיא סיואכרוד ןגעלעג זיא ,טנייה

 ,תוצובק יד ןופ ןוא דנַאל םענופ ןקורדנייא םתס רעדַא קיטילַאּפ

 בָאה ךיא ןעוו ,טשַארעביא קרַאטש ןעוועג ןיב ךיא זַא ,ןגָאז וצ קירעביא

 רעשידיא רעקיטנעצַארּפ-טרעדנוה רעד טימ ךיז ןענעקַאב וצ ןביוהעגנָא

 -"שגסיוא ןַא ןופ רעטסומ ַא ןעוועג זיא 1920 ןופ ביבא לת !ביבא לת טָאטש

 "רַאפ עסייוו טימ ,ןטרָאג רענייש ַא יו -- טָאטש רעשידיא רעט'מולח

 ןופ ךיז טַאה סָאװ ,דמַאז קיטש ַא ףיוא ,םולח רעסייוו ַא יו ,רעזייה עט'מולח

 ,ןביולג טזָאלעג טשינ ךיז טָאה סָאװ ,סנױזַא סעּפע -- ןסקָאוװעצ גָאט וצ גָאט

 ןופ ,ןענַאװ ןופ !טיובעגסיוא יז ןבָאה ,טנעה עשידיא סיואכרוד טימ ןדיא זַא
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 ?טכעלקריוורַאפ יז טָאה רע ?טרעלקעגסיוא יז טָאה רע ?ױזַא יו ,סָאװ

 יו רעקינייוו טשינ ,ןגיוא יד טעדנעלבעג ןבָאה רעזייה יד ןופ טייקסייוו יד

 ַא !למיה ןעיולב ,ןרעטיול רע'ביבא לת ןפיוא טכַאניב ןרעטש עסיורג יד

 !טעדנעלבעג ןוא ןטכיולעג ,ןעגנוזעג טָאה גנילירפ רעקיבייא ואוו ,טָאטש

 עלַא ןוא ,ביבא לת טַאהעג טָאה רעניואוונייא עשידיא טנזיוט קיצרעפ

 ,עכעלטנגוי -- עקװַאטסױװ ַא ףיוא ןבילקעגסיוא יו ,סנייא ןיא סנייא

 רעסיורג ַא ףיוא יו ,עכעליירפ ןוא ערעטנומ ,עזעיציבמַא ,עשיגרענע

 ןוא גָאטיײב ןליּפש וצ ףיוא טשינ ןרעה רעמזעלק יד ואוו ,הנותח רעשי'דיגנ

 !ןדע-ןג ַא טשינ רעיש ,טכַאנ ייב

 רעד זיא ,בושי ןשידיא ןצנַאג םענופ יוװ ,ביבא לת לופ ןיורק יד ןוא

 םייח ,טעָאּפ רעשידיא-שיאערבעה רעלַאנָאיצַאנ ,רעסיורג ,רעטמירַאב-טלעוו

 ! דובכ ּפָא םיא ןביג ןוא ,ךיז ןגיונ ,ךיז ןקוב עלַא ןעמעוו וצ ,קילַאיב ןמחנ

 עשירעלטסניק ַא רעדָא עשירַארעטיל ַא ןעוועג ןעד זיא ? דובכ טסייה סָאװ

 זיא ןוא טקילײטַאב טשינ ךיז טָאה קילַאיב ואוו ,ביבא לת ןיא ללכב החמש

 ,טרָאװ ןייז וצ טרעהעגוצ ךיז ןבָאה עלַא ? םירבדמה-שאר רעד ןעוועג טשינ

 עלַא ,זיבר ַא טרעדנואווַאב ןבָאה םידיסח יו ,טרעדנואווַאב םיא ןבָאה עלַא

 ץיקצינווַאר טימ טגעלפ רע זַא .םיא ןופ טדערעג ןוא טביולעג םיא ןבָאה

 בוחר ףיוא רעדָא ,םי:גערב ןפיוא ןריצַאּפש ןייג ןע'נַאמכיפ טימ רעדָא

 ןעוועג טלָאװ רע יוװ ,ןקוק םיא ףיוא טלעטשעגּפָא עלַא ךיז ןבָאה ,יבנעלַא

 !דנַאל ןופ "דניק-רעדנואוו, רעד

 ןיימ ןופ קילַאיב ןיימ ןעוועג ךָאד רע זיא !קילַאיב ןיימ ,קילַאיב

 ןענרעל וצ ןביוהעגנָא בָאה ךיא יו לענש ױזַא ;ןַא-טנגוי רעטסירפ

 ןייז ואוו ,"ירבעה:רוביד, לייט ןטירד םוצ רעבירַא ןיב ךיא ןוא שיאערבעה

 םעד טליפרעד ךיא בָאה ,טקורדעגּפָא ןעוועג זיא "רוּפיצה לא, דיל טשרע

 ךיא זַא ןוא ! גָאז ןוא גניז ,ןיימ ןייז ןופ ,גנַאלק ןייז ןופ ,טרָאװ ןייז ןופ םעט

 בָאה ,"םירוכיב, ןקיד םוצ רעדָא ,"ירבעה ןונגסה, םוצ טכיירגרעד ןיוש בָאה

 ןסיורג םעד ,קילַאיב ןמחנ םייח ץתמא םעד טליפרעד טלָאמעד טשרע ךיא

 :יוו ,עכַאּפע רעשינַאּפש רעד ךָאנ רעטסערג רעד רשפא -- ררושמ ןשידיא

 !יולה הדוהי ,ארזע-ןבא ,לוריבג-ןביא

 יד ןיא טרעהעג זיולב טשינ ךיא בָאה איבנה והימרי ןופ ןייוועג םעד

 ,"הגירהה ריעב, ס'קילַאיב ןיא ךיוא רָאנ ,בָאב העשת ןגָאז ןדיא סָאװ ,תוניק

 רעווענעשיק ןפיוא רעמָאי ַא -- ,"בורימנ השעמ , ןסייהעג טָאה סע יוװ רעדָא
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 ןייז ,(רעדיל-רעטניוו) "ףרוח-יריש , ס'קילַאיב טנייה ! םָארגַאּפ ןקיטולב

 ןופ רעדיל) "םעז-יריש , ,((ךעלעטערש) "םירפצ, ,(עקלעשזַאס יד) "הכירבה,

 ןייז רֶעדָא ,(רימ רַאפ טָאג טעב ,ןעלמיה) "ילע םימחר ושקב ,םימש , ,(ןרָאצ

 סעמעוו ,ןעייסע עקיניזפרַאש ,עגולק ענייז ןוא ,"ףוג-לעב הירא ,, גנולייצרעד

 לָאמנייק ייז ןעק ןעמ -- רענייב יד ןיא ןעייגרַאפ ןטייקפיט ןוא ןעקנַאדעג

 | !ןסעגרַאפ טשינ

 רָאנ ,ןביירש וצ ןסיוא ַאד ךיא ןיב ,הלילח ,"קיטירק, ןייק טשינ רעבכָא

 ןגולק םעד ,ן'קילַאיב רענילַאװו םעד ןגעוו ,שטנעמ םעד ן'קילַאיב ןגעוו

 ,ןקיד'המשנ ןוא ןכעליירפ םעד ,דיא רעניַארקוא ןעמירַאװ םעד ,רעסעומש

 .ןױשרַאּפ ןשימייה ןוא ןקיצרַאה םעד

 טנעקעג ךיז טָאה רע .קילַאיב ןעוועג זיא דיא רעמערַאװ קרַאטש ַא ,ָאי

 ןרָאי ענייז עלַא טָאה רע ןכלעוו ךָאנ ,דניק גנוי ַא טימ ןרעטסײגַאב

 ןַא ,ייסע ןַא ,גנולייצרעד ַא ,דיל טוג ַא ןענעייל ןכָאנ רעדָא ,טקנעבעג

 -רעטַאעט ַא ,טרעצנַאק ַא ,רעביירש ַא ,ךוב ַא ןגעוו גנולדנַאהּפָא

 לקיטש ןכעלנייוועג ַא ןוא ,ןוגינ ןשידיסח ַא ,ל'רמז ַא ןגעוו ,גנולעטשרַאפ

 ואוו ,יאמש ,רימָאטישז ןופ ןזח םעד ןענָאמרעד טּפָא ץנַאג טגעלפ רע .חסונ

 גנַאזעג .ןרָאפוצ ןעמוק טפָא טגעלפ רע ןיהואוו ןוא טניואוועג טָאה עדייז ןייז

 ןעוועג םיא ייב זיא לדיפ .ס'האנה עטסעב ענייז ןופ ןעוועג ןענייז לדיפ ןוא

 ןבָאה ביל טגעלפ רע !ןוגינ רעקַאמשעג ַא יו טקנוּפ -- ןבעל ןטימ תויח סָאד

 ןשינילָאװ ןפיוא ןענווַאד ןקידיהחנמ ,ןקידעכַאװ ,ז'טושּפ ַא ןיא ןייגרַאפ ךיז

 ןקיד'מיארונ םימי םענופ "סעּפע, םעט םעד טַאהעג טָאה סָאװ ,רעגייטש

 ...חסונ

 הדוהי .רד וצ רע דָא ,ןץ'יקצינוװַאר וצ ןגָאז ןרעה םיא ךיא געלפ טפָא ץנַאג

 ַא ןגָאז ךייא ךיא לעװ ,רעגײטשַא ,טָא, :ןע'נַאמכיפ בקעי וצ רעדָא ןַאמפיוק

 תעב טרעהעג סע בָאה ךיא יוו ,הרשע-הנומש רעקידעכַאװ רעד ןופ לקיטש

 ,טרעהעג טשינ סע ךיא בָאה סעדָא ןיא .רימָאטישז ןיא לוש ןיא ןייג ןיימ

 ןכַאמוצכַאנ טכוזעג טָאה רעכלעוו ,יקסווָאקנימ עיניּפ טשרעהעג טָאה טרָאד

 ןרעה וצ ביל בָאה ךיא ,טלעּפערּפ'מ זַא ,טנייפ בָאה ךיא .ןיוו ןופ ץרעצלוס

 רעגניפ ןטימ ןזיוועגנָא רע טָאה ,לרוחב םעד טָא טעז ריא .המשנ ,ץרַאה

 זיא רע לייוו ,סָאװרַאפ ריא טסייוו ןוא ,המשנ ,ץרַאה טגָאמרַאפ רע ,רימ ףיוא

 ןייז ךיוא ןוא ןיטסָארָאק ןופ םענייז ןדייז םעד טנעקעג בָאה ךיא ,רענילָאװ ַא

 .ענשעווָאלס ןופ עמַאמ ןייז טימ טַאהעג הנותח טָאה רע רעדייא ,ןטַאט
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 ןפורעג ןבָאה ןדיא יד יו רעדָא ,ןיטסָארָאק ,ענשעווָאלס ,ךע,

 ַארַא'ס -- קינדעלוו ,יקסנירָאנ ,שטידָארַאנ ,שטורוװַא ,רימָאשוא ,טסָארַאקסיא

 םוש ןייק רַאפ ייז טנעק ריא !ןעוועג ןענייז סָאד ךעלטעטש עשידיא ערעייט

 וליפא ,טפרַאדעג ייז ןעמ טָאה ןשוקסיוא !ןפיוק טשינ טלעוו רעד ןיא טלעג

 ךָאנ ןבעל רעזנוא ןיא רימ ןלעוו ! ךיילגוצ דלָאג טימ ןעוועג זיא ביוטש רעייז

 ,טיורב רעוועזַאר רעשימייה יו ,ךעלטעטש עשידיא עקַאמשעג עכלעזַא ןעז

 ,"להוא , רעקינדעלוו םעד ?ןקַאבּפָא טגעלפ עניימ עמַאמ עמירָא יד סָאװ

 סָאװ ,ךעלעמַאמ ,ךע !ןרָאפ ןטק-רוּפיכ-םוי ןדעי טגעלפ עמַאמ ןיימ ןיהואוו

 םייב ןָאטּפָא "ןטק-רוּפיכ:םוי, ַא ןיא קינדעלוו ןיא ןטרָאד ךיז טגעלפ סע

 ןופ ,וָאקרַאכ ןופ ,סעדָא ןופ ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןדיא !"להוא,

 םוצ ןעמוק ןגעלפ ,טשינ ןענַאװ ןופ ןוא ,רימַאטישז ןופ ,ווַאלסָאנירעטַאקעי

 ןיא ןפָאלש טגעלפ ןעמ ."להוא ,, ןיא ךעלטיווק ןגײלניײרַא ןוא ,קידצ ןקיליײה

 קינדעלוו ןיא ןעוועג טשינ זיא'ס לייוו ,ןסָאג יד ףיוא ,ןפיוה יד ףיוא ןסיורד

 ,עכייר ,ןשטנעמ ליפוזַא ןגײלַאב וצ ואוו ןעוועג טשינ זיא'ס ,ס'הינסכא ןייק

 ,סעלָאגעלַאב ןוא םירחוס ,םיצַארעמַא ןוא םינדמל ,ןדיא ײלרעלַא ,עמירָא

 ףיוא ןרָאפעגנָא ךיז טלָאװ ןעמ יו ,החּפשמ ןייא יוו טשימעגסיוא ךיז טָאה'מ

 שממ ךָאד ןבָאה ייז ,ךעלעמַאמ !ןענייוועג יד טנייה .הנותח רעסיורג ַא

 ,ןזייא ןופ רעקרַאטש ןעוועג זיא םלוע לש ונובר רעד !ןעלמיה יד ןטלָאּפשעג

 "!ןגָארטרעבירַא טנעקעג סע טָאה רע זַא

 ךיז ןטלָאוװ ןלימ ןעצ יוװ ןעוועג זיא ,ןדערוצ ךיז טגעלפ קילַאיב זַא

 רעד ןיא חוכ םוש ןייק .ןטלַאהוצנייא םיא ןעוועג רעווש זיא'ס ,ןלָאמעצ

 ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,עקיצנייא יד ;ןלעטשּפָא טנעקעג טשינ םיא טָאה טלעוו

 ,אינַאמ ,יורפ עלעדייא ,עליטש ,עטרַאצ ןייז ןעוועג זיא ,םיא רעביא הטילש

 שטָאכ .ּפָאק ןופ גיוא סָאד םיא ייב ןעוועג זיא עכלעוו ,"ַאקשינַאמ ,, רעדָא

 טקנעבעג קרַאטש ױזַא טָאה רע ןוא ,ןריובעג טשינ םיא יז טָאה רעדניק ןייק

 הנותח רעד ךָאנ רָאי ןעצ יאדוװַא רֶע טָאה ןיד ןשידיא ןטיול !דניק ַא רָאנ

 ןעוו קילַאיב ןעוועג טשינ טלָאמעד טלָאװ קילַאיב רעבָא ,יז ןץ'טגיּפָא טנעקעג

 ןעוועג זיא שינעקנעב ןייז רעסערג סָאװ :טרעקרַאפ .ןַאטעג סע טלָאװ רע

 דובכ רעמ ץלַא ,ביל טַאהעג ן'ַאקשינַאמ ןייז רע טָאה רעמ ץלַא ,רעדניק ךָאנ

 םיא טָאה יז ,םימשה-ןמ גוויז ַא יו ןעוועג זיא סע .ןבעגעגּפָא ריא רע טָאה

 ַא ? יט זָאלג ַא רשפא טסליוו ,ל'מייח :דניק ןיילק ַא ּפָא טיה'מ יוו טיהעגּפָא

 ,ןסע סָאד טייצ ןיא ןגָארטעגוצ םיא טָאה יז "? טכורפ ַא ?ךלימ עלעּפעט
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 ןטעברַארעביא טשינ ,למערד ַא ןּפַאכ ןגיילוצ גָאטיײב ךיז לָאז רע זַא ,ןעזעג

 ןייז ןיא ןרעטש ליפוצ טשינ םיא לָאז'מ זַא ,ןבעגעג גנוטכַא ךיוא טָאה ןוא ,ךיז

 ,טעברַא

 ,טעברַא ןייז ןיא טפיטרַאפ קעטָאילביב ןייז ןיא ןציז טגעלפ קילַאיב ןעוו

 יו ןגָאז ליטש יז טגעלפ ,"ךייא טעב ךיא ,, .טזָאלעגנײרַא טשינ םענייק יז טָאה

 רעד ."טעברַא רעד ןופ ּפָא םיא טסייר'מ זַא ביל טשינ טָאה רע, ,עמַאמ ַא

 ןייז ןעוועג זיא ,ן'קילַאיב וצ סױרַא ןוא ןײרַא טנעקעג טָאה סָאװ ,רעקיצנייא

 תיב-ןב רעקידנעטש ַא ןעוועג זיא רע ;יקצינװַאר ,סעדָא ןופ טניירפ רעטלַא

 אצויג ַא ןעוועג זיא ןַאמכיפ בקעי טעָאּפ רעשיריל רעד ךיוא .ן'קילַאיב ייב

 ןטלַאהעג ָאי אקווד קילַאיב טָאה ןטעָאּפ ערעגניא יד ןופ .ן'קילַאיב ייב "סנכנו

 טנעקעג טשינ טָאה רע רעבָא ,יקסנָאלש םהרבא ןוא גרעבנירג יבצ-ירוא ןופ

 טַאהעג ןבָאה עדייב ."טייקיד'תוזע , ןוא "טייקיד'פיקת, רעייז ןגָארטרַאפ

 .ןושל ןשיאערבעה םעד ןופ סרענעק עסיורג ןעוועג ןענייז ןוא סנעּפ עפרַאש

 ןופ טסוג ןוא ןָאט ןקידרעייפ-םַאלפ ַא טימ ןבירשעג טָאה גרעבנירג יבצ-ירוא

 ענעפילשעג ,טייקיד'תופירח טימ ןבירשעג טָאה יקסנַאלש ןוא ,"טייקשייאיבנ,

 ַא ןעוועג ךיוא זיא רע .?קידעטַאוװעצַאקש , ןוא טייקשירעדניפרעד-טרָאװ

 ןופ ןוא שיאערבעה ףיוא שיסור ןופ טּפיוהרעביא רעצעזרעביא רעקיטכערּפ

 .שיסור ףיוא שיאערבעה

 ןטלַאהעג קרַאטש טָאה רע רעבָא ,רעמורפ ןייק ןעוועג טשינ זיא קילַאיב

 עכלעזַא ןופ וליפא ,םיבוט-םימי עשידיא ןופ ,םיגהנמ עלענַאיצידַארט ןופ

 טשינ ןיוש -- 'הילדג םוצ, ,"תינעת רתסא, ,'תבטב הרשע, יװ ,געט

 טָאה רע "באב העשת, ַא רעדָא 'זומתב רשע העבש, ַא ןופ קידנדער

 ...םידיג ה"סשו םירבא ח"מר ענייז עלַא טימ ,טייקשידיא ךיז ןיא ןגָארטעג

 ןיא םיא ייב ךיז טגעלפ סָאװ ,דיירפ יד ,רעגייטש ַא ,ןסעגרַאפ ןעק רעוו

 ןיא ,רעמייב ײלרעלַא טימ לדנטרעג םענייפ ןטימ בוטש ןייז םורַא ןוא בוטש

 ,ביבא לת ץנַאג זַא ,ןגָאז ןעק'מ ! הרות תחמש ןָאטּפָא ,סַאג רעד ףיוא ןסיורד

 טימ ן'בוט-םוי ןעמוק ,גָאט ןצנַאג םענופ ךשמ ןיא ןגעלפ ,טלַא ןוא גנוי

 ןגיטשעגרעבירַא טָאה דײרפ יד !הרות תחמש בוט:םוי םעד ץ'קילַאיב

 ןוא ץנעט ,תולוק .ןגערב עלַא רעבירַא זיא סע ,טלעוו רעד ןיא גנידצלַא

 גרעב רעביא ןטניוו-גנילירפ יו ,ןטפול רעד ןיא ןגָארטעג ךיז ןבָאה ,גנַאזעג

 רעד וצ ףוס ןייק ןוא רועיש ןייק ןעוועג טשינרַאג זיא סע !ןלָאט ןוא
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 עלַא ןופ ,ןטלַאּפש עלַא ןופ ןעגנוזעגסורַא טָאה סע סָאװ ,דיירפ רעקילַאוװק

 !ןעלקניוו עלַא ןופ ,רעלרעמעק

 טייז רענעי ןופ טקוקעגרעבירַא ןבָאה סָאװ ,גרעב עקידמַאז עסייוו יד

 ךיא טלָאװ ,ןבָאה ,זיוה רעשינַאטקעטיכרַא רענייש ס'קילַאיב וצ "היריע,

 ,דיירפ-סקלָאפ ַא ןעוועג זיא'ס .טצנַאטעגטימ ןוא ןעגנוזעגטימ ,ןריואוושעג

 ןסיורג ןרַאפ גנורערַאפ ןיא רעצרעה עמירַאוו ןופ ןסָאלפעג זיא סָאװ

 רערעדנַא םוש ןייק !ט'לבו"עג טָאה טָאטש עצנַאג יד !רעטכיד ןלַאנָאיצַאנ

 ַאזַא וצ ,תובישח ַאזַא וצ ןעוועג הכוז טשינ טָאה ,דנַאל ןיא שטנעמ

 ןופ ץרַאה סָאד ןעוועג זיא רע !קילַאיב יוו ,קוקפיורַא ַאזַא וצ ,גנורעטעגרַאפ

 ןעוועג זיא לארשי ץרא ץנַאג .בושי ןשידיא ןצנַאג םענופ ןוא ביבא לת

 -טשינ רעד ןעוועג זיא רע ;טײקנזעװנָא ןייז טימ ,טסייג ןייז טימ טליפעגנָא

 !קילַאיב ןעמָאנ םעד ןגָארטעג טָאה סָאװ ,ךלמ רעטניורקעג

 ןייטש ,סַאג יבנעלַא רעד ןבעל ,קילַאיב בוחר ןופ גָאר ןפיוא ךיא עז טָא

 -רַאפ יירד ,אלרוב הדוהי ןוא יריאמה רודגיבא ,ןויצ-ןב .ש :רעביירש יד

 "בכמע רעד ןופ תחנ ןּפעש ןוא ,ןטלעוו ענעדישרַאפ יירד ,רעביירש ענעדיש

 עקיד'החּפשמ ַא -- בוטש ס'קילַאיב םורַא ךיז טגָארט סָאװ ,דיירפ רעקיד

 טָאה ןויצ-ןב .ש .טייקיד'הודח טימ טפול יד טליפעגנָא טָאה סָאו ,דיירפ

 -עגנייא ןַא ,רוד ןקידעסעדָא םעד ןופ ,רעביירש רוד ןרעטלע םוצ טרעהעג

 רעד ,יריאמה רודגיבא .רוטַארעטיל רעשיאערבעה רעד ןיא רעטרעגריב

 טָאה רע סָאװ ,ןַאמָאר ןסיורג םעד ןופ רבחמ רעד ןעוועג זיא ,רערעגניא

 ןועגשה , המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ עלַאקס רעד ףיוא ןבירשעגנָא

 טשינ זיא רע סָאװ ,דָאש ַא זיא'ס ןוא ,ןַאמָאר רעקיטכיוו ַא ."לודגה

 ןשידיא םעד טנַאקַאבמוא טעמכ זיא ןוא שידיא ןיא ןרָאוװעג טצעזרעביא

 ס'יריאמה זַא ,ןגָאז וצ ןבירטרעביא ןייז טשינ טייז ןיימ ןופ טעוװ סע .רענעייל

 :טלעוו ס'קרַאמער קירע ןופ ּפָא טשינ טייטש "לודגה ןועגשה , ןַאמָאר

 רעגנוי רעד סָאװ ,"סיינ ןייק טנָארפ ברעמ ןפיוא , ןַאמַאר-המחלמ ןטמירַאב

 ןיא טצעזרעביא ןרָאי עשירעביירש עטסירפ ענייז ןיא טָאה סיוועשַאב קחצי

 טָאה ַאלרוב הדוהי ןוא .גלָאפרעד רעסיורג ַא ןעוועג זיא ןוא עשרַאװ

 ענעדישרַאפ יירד -- ןדיא עשי'דרפס יד ןופ ןבעל םענופ רקיע רעד ןבירשעג

 זיא סָאװ ,דיירפ עשידיא יד ןּפעש וצ ןעמוקעג זיא'ס ןעוו רעבָא ,רעביירש

 עלַא ןבָאה ,זיוה ס'קילַאיב ןבעל גָאט ןעקיד'הרות-תחמש ַא ןיא ןסָאלפעג

 | .םיקלח עכיילג ףיוא טלייטעג ךיז רעביירש יירד
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 רעטנַאקַאב רעד ןעמוקעגנָא טייז ַא ןופ ץעגרע זיא ,רעדיוו ,טָא ןוא

 ,יקסרעּפ לאינד ,קרָאי וינ ןופ רעביירש ןוא גָאגַאדעּפ רעשיאערבעה

 זיא רע רעבָא ,לארשי ץרא ןיא ןצעזַאב ךיז ןופ טכַארטעג טָאה רעכלעוו

 ,קרָאי וינ טָאטש רעטבילַאב ןייז ןיא ,עקירעמַא ןייק ןרָאפעגקירוצ ךָאנרעד

 רימ וצ םינּפ ןטלכיימשעצ ןוא ןגיוא עטערומשזרַאפ ענייז טימ טָאה יקסרעּפ

 ךיא בָאה סָאװ "?החמש רעד טָא וצ סעּפע וטסגָאז סָאװ ,ונ, ןָאטעג גָאז ַא

 ַא ןעוו ,ןגָאז ןעמ ןעק סָאװ !ןיוש ןוא טפַאגעג בָאה ךיא :ןגָאז וצ טַאהעג

 בָאה סָאװ ,ץלַא זיא סָאד !ןפַאג ! דיירפ טימ טלַאש "ךמע , ןעוו ! ט'לבוי קלָאפ

 ןופ טנעקעג טוג בָאה ךיא ןעמעוו ,ז'יקסרעּפ טניירפ ןיימ ןגָאז טנעקעג ךיא

 זיולב טשינ זיא סָאװ ,"ןשקע , ןסיורג ןוא רעערבעה ןסיורג םעד -- קרָאי וינ

 ביל ךיוא טגעלפ רָאנ ,הלכ ַא ןיא ןתח ַא יוו ,שיאערבעה ןיא טבילרַאפ ןעוועג

 רע ואוו ,"טעגיַאדעג טשינ, ּפמעק ןיא "סדנעקיוו, ףיוא ןעמוקוצסיורַא ןבָאה

 ךיז רע טגעלפ טּפיוהרעביא ;ןע'ניגלָא טימ םיחוכיוו עקיכַארּפש ןריפ טגעלפ

 ַא ןעגנַאגעגנָא זיא סע ןעמעוו ןשיווצ ,ן'רידַאנ השמ טימ "ןליּפשמורַא,

 ןופ "ּפיט רעשיסַאלק, ַא ןעוועג זיא יקסרעּפ ."ליּפש רעטרעוו, רעקידנעטש

 ַא ןוא "קַאדושט , רעגולק ַא -- ןבעל ןשידיא ןקידלּפַאצ רעקרָאי-וינ ןקילָאמַא

 ...רעקיטומטוג

 רעד ןופ .לארשי ץרא ןיא ןדיא ןדעי ןופ ןּפיל יד ףיוא ןעוועג זיא קילַאיב

 ןיא (םירעיוּפ) םירכיא ןוא תוצובק יד ןיא םיצולח יד זיב ,ןלוש יד ןיא טנגוי

 ןורכז זיב ןויצל ןושאר ןופ ,ללהנ זיב הנויצ-סנ ןופ .(רעפרעד) םיבשומ יד

 תובוחר ןופ ,הוקית חתּפ זיב הינגד ןופ ,ידעלג רפכ זיב דורח ןיע ןופ ,בקעי

 ןעמ טָאה ,לַארעביא ןוא ,םוטעמוא -- הילצרה זיב הלופע ןופ ,אבס רפכ זיב

 .ץ'קילַאיב טנעיילעג ןוא טדערעג

 זיא ןוא שיט ןדעי ףיוא ןענופעג ךיז טָאה ,"קילַאיב יריש , רעדיל ךוב ןייז

 שממ טָאה םלוע רעד סָאװ ,רעטייווצ רעד ךָאנ עגַאלפיוא ןייא ןיא סױרַא

 זיא ,עמַאיל ַא ,לשעמרעק ַא ,החמש ַא רָאנ ואוו .רעסַאוװ-הצמ יוװ טּפַאכעצ

 ַא ןעגנערב וצ לטעצ ןפיוא עטשרע יד ןופ ןעוועג רעדיל ךוב ס'קילַאיב

 וצ ןעוועג ןטלעז זיא ,רעביירש ַא וצ טפַאשביל ַאזַא ןוא גנורערַאפ ַאזַא .הנתמ

 טימ טלדורּפשעג טָאה סָאװ ,"קיטע-םכח, רעד ןעוועג זיא קילַאיב .ןעניפעג

 רַאפ ,ןסיוו ןשידיא ,תונדמל רעשידיא רעטפיטרַאפ טימ ,המכח רעשידיא

 ,ץרא-ךרד סיורג טַאהעג ןבָאה ןדיא-טשינ ךיוא ןכלעוו

 ןעוועג זיא ,רעלעטשטפירש רעשיסור רעסיורג רעד ,יקרָאג םיסקַאמ
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 טדערעגסױרַא טָאה ן'קילַאיב ךרוד לייוו .םידיסח עטסערג סיקילַאיב ןשיווצ

 -םי םענופ לוק סָאד :ך"נת ןופ לוק סָאד ;"אבס-לארשי, ןופ לוק סָאד

 -רוד ןופ לוק עקידנענַאמ סָאד ;:רהוז ןוא הנשמ ןופ לוק סָאד :דומלתה

 ,עיצידַארט ,עטכישעג רעשידיא ןופ לוק סָאד :ןבעל ןשידיא ןקיד'תורוד

 רעד ןעוועג זיא רע .טײקטלצרַאװרַאפ ןוא טייקטוועדנופעגנייא ,םיגהנמ

 טימ טָאה ןוא ןבעל עשידיא עָארג סָאד ןטכױלַאב טָאה סָאװ ,"שאה דומע,

 זיא לארשי ץרא ןיא ןעניואוו ןייז .טסייג ןשידיא םעד ןדנוצעגנָא רעייפ ןייז

 ןוא רוטלוק ןופ ,הרובג ןוא גנונעפָאה ןופ לַאוװק ַא בושי ןשידיא ןרַאפ ןעוועג

 טימ טָאה רע .ץרא-ךרד ןוא עדריוו ןופ ,ךשמה ןוא ףמַאק ןופ ,גנואיצרעד

 םענעגייא ןרַאפ טפַאשביל ,טייקיד'תונואג ןוא תוטשּפ ,טייקנזעװנָא ןייז

 רענעגייא רעד רַאפ ,דרע ענעגייא ,דנַאל רענעגייא רעד רַאפ ,קלָאפ

 םעד ךיז ןלעטשנגעקטנַא רַאפ ,גנוכיירגרעד ןוא טסעמרַאפ ,עינַאװרַאה

 ןוא -- תונדחּפ םוש ןייק ןזייווסיורַא טשינ ,ןטסקרַאטש םעד ,ןטסקיטכעמ

 טקריװַאב ,עיצַאטַאולּפסקע ןוא תוריקפה ,טעטילַאטורב ןגעק קיטייצכיילג

 ,בושי ןצנַאג םעד

 ,דנַאל םענופ ןעלקניוו עלַא ןיא ןליפ טזָאלעג ךיז טָאה טסייג סיקילַאיב

 -לת טָאטש ןגייא ןייז ןופ ןוא ,הירבט ןוא תפצ ןיא ,םילשורי ןוא הפיח ןיא

 .טשינ רעד -- ךלמ רעד ןעוועג רע זיא טרָאד !טדערעגּפָא ךָאד זיא ביבא

 ייס ,רעלטסניק עלַא ,רעביירש עלַא !ןרַאה עלַא רעביא גינעק רעטבלַאזעג

 וצ רעיא ןַא טגיילעגוצ ןבָאה ,"להוא, םענופ ייס ,"המיבה, רעד ןופ

 רעד ,ריאמ-יחַא ָאבַא "רעטַאװעצַאקש, רעד וליפא .דייר סיקילַאיב

 וצ טגַאװעג ןטלעז טָאה ,'םויה ראוד, ןשיטסינַאיזיוװער ןופ רָאטקַאדער

 ַא ןדניצנָא טניימעג טָאה סע לייוו ,ןץ'קילַאיב ףיוא טרָאו םורק ַא ןביירש

 טנעקעג טָאה'מ .טגַאװעג טשינ רענייק טָאה סָאד ןוא ,בושי םייב רעייפ

 זיא סָאד -- ן'קילַאיב טשינ רעבָא ,הנבל רעד ןוא למיה םעד ןריקיטירק

 ...ץרא-ךרד טַאהעג ןבָאה עלַא ןעמעוו רַאפ ,םוטגילייה ַא זעוועג

 הדוהי .רד ייב "ןטכַאניוצ-תבש , יד קרַאטש רָאג ךיז טקניידעג רימ

 סע ואוו ,םיה-תפש ןופ טייוו טשינ ,הלואג בוחר ףיוא ,בוטש ןיא ןע'נַאמפיוק

 ,בושי ןצנַאג םענופ ןוא ביבא-לת זופ "ענעטעמס , יד ןעמוקפיונוצ ךיז טגעלפ

 ביבא-לת ןופ לפעל-ךָאק יד ,רעריפ-לדער יד "טצנַאלגעג, טשינ ןבָאה ָאד

 .רוטלוק יד רָאנ ,סעקמַאילק-ײטרַאּפ ענעדישרַאפ יד ,בושי םענופ רעדָא

 םענופ ןשטנעמ עטסטנעקרענָא עמַאס יד ,רעפַאש-רוטַארעטיל ןוא רעגערט
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 ,למעזעג ַא .דנַאל ןיא ןוא ביבא-לת ןיא "עשזנַארב-טסנוק, רעד ןופ ,טסײג

 עלַא ןיא עקיד'רקיע סָאד ,ּפעק עטסעב יד ,רעטסייג עטסנעש יד ואוו

 ףיט ןוא טיירב טָאה'מ ואוו ,ןעיעפירָאק עמַאס יד ,"סעשזנַארב-טסנוק,

 ןוא טסייג ןשידיא םענופ טײקיטײזטלַא יד טדערעגמורַא ןוא ןביוהעגסױרַא

 ןטכַאנ-וצ-תבש , עקיזָאד יד ףיוא זיא קילאיב זַא ,ךיז טייטשרַאפ ןוא .ןבעל

 ...רעסַאװ ןיא שיפ ַא יו ןעמואוושעג

 רע .טקעדרַאפ ןעמעלַא ןבָאה ,דייר עגולק ןוא חומ רעפרַאש ס'קילַאיב

 ּפמָאל-ץילב ןסיורג ַא ןופ קַאּפלָאק רעטמַאלפעצ רעקידרעייפ ַא יוו טָאה

 ןעמעלַא טָאה קילַאיב זַא ,ןגָאז וצ ךייש טשינ זיא'ס .ןטכיולעג ןוא טצילבעג

 ןגעלפ לרעּפ .ױזַא ןעוועג טרָאפ זיאס רעבָא ,טקעדעגוצ ,ןגיטשעגרעבירַא

 ןופ ,ןעמוקנעמַאזוצ עכיירטסיײג עקיזָאד יד ףיוא ליומ ןייז ןופ ןטיש ריז

 ערעסָאװ רַאפ .טנרעלעג ןוא טּפַאזעגניײא ,ןסָאנעג ליפ ױזַא בָאה ךיא עכלעוו

 עקיזָאד יד ףיוא ןייזייב "היכז , עסיורג יד טַאהעג בָאה ךיא "םיבוט םישעמ;,

 ןוא ,ןעגניז ןיימ רעבָא .טשינ ךיא סייוו ."ןטכַאנ-וצ-תבש , עקידנביוהרעד

 ,ןידַאר ףרָאד םענופ טייוו טשינ ,רענילָאװ ַא ךיוא ןעוועג ןיב ךיא סָאװ ,סָאד

 טָאה קילַאיב יו ,סָאװ ,סָאד ךיוא ןוא ,ןרָאװעג ןריובעג זיא קילַאיב ואוו

 רימ זיא ,ןטַאט ןיימ ןוא ןדייז ןימ טנעקעג טָאה רע זַא ,טלייצרעד

 .ןענַאטשעגיײב

 טגניז רוחב רעד , .ןעגניז ןיימ טימ ןעמונעגסיוא ן'קילַאיב ייב בָאה ךיא

 ןייז ןיא רעה ךיא, .ןגָאז רע טגעלפ ,"עמיטש רעד טימ טשינ ,ןצרַאה ןטימ

 קידנעניטסָארָאק ,קידרימָאשוא ,קידענשעוװַאלס ,טײקשינילַאוװ ליפ ױזַא לוק

 ,שרעדנַא טשינ !טּפַאשקנעב ַא ןָא שזַא ךימ טּפַאכ סע זַא קידרימָאטישז ןוא

 ערעזנוא ןופ חיר םעד ןעגיזעגנײרַא םיא ןיא טָאה ענייז עמַאמ יד זַא

 לעװ יִצ ,ךיא ןָאק יצ "!ןּפעװסיױא טשינ ךיז ןזָאל עכלעוו ,ןטנַאק עקַאמשעג

 ,ררושמ ןשידיא ןסיורג םענופ ןטנעמילּפמָאק יד טָא ןעמענרַאפ לָאמַא ךיא

 !טשינ לָאמנייק ?ןָא-טייהדניק ןיימ ןופ טּפַאזעגנייא בָאה ךיא ןעמעוו

 ימַאימ ןייק רעהַא טציא ךייא ךיא םענ ואוו !קילַאיב ןיימ ,קילַאיב ,יוא

 ןענעק וצ ,סעקַאטַא-ץרַאה יירד עניימ ךָאנ ךיז לָאהרעד ךיא ואוו ,שטיב

 ,ןשידרע-שינילָאוװ רעייא ןיא ;ןגיוא ענירג-סערגַא ערעייא ןיא ןקוקנײרַא

 !חומ ןפרַאש רעייא ןופ דייר עגולק יד ןרעה וצ ;םינּפ ןשירעיוּפ ןטנוזעג

 רעייא ןופ טײקמירַאװ יד ןליפ וצ ןבעגעגקעווַא טשינ ךיא טלָאװ ליפיוו

 ךרוד ןרעה וצ ;טײקשינילַאװ רעייא ןופ חיר םעד ןקעמש וצ !טייקשימייה
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 ;ןטנַאק ערעזנוא ןופ רעמייב-ענסָאס עכיוה יד ןופ ןשיור םענעדייז םעד ךייא

 ערָאלק יד ןופ ןעלמרומ סָאד ;סעקלעשזַאס ערעטיול יד ןופ ןעשזושז סָאד

 ןָא ןוא סָארעיזַא עליק ,וַָארעיטעיט ךייט רעזנוא ןופ לעיצעּפס ,ןכייט

 ןעגנַאזעג עכעלרעה יד ;(ןלימ-טניוו) סעקַארטיװ ןוא ןלימ-רעסַאו עקילָאצ

 עקיטפַאז יד :;סנגרָאמירפ עכעלזָאר עשירפ יד ןיא ךעלעגייפ יד ןופ

 עטילבעצ ןוא רעדעס ענירג ,רעדלעפ רענילָאװ עטעפ יד ןופ ןטַאמַארַא

 ,טרעּפרעקרַאפ ךיז ןיא ןעמעלַא םעד ןופ טָאה ריא סָאו ,רענטרעג

 רעיירטעג רעד סָאװ ,ךוב םעניא סָאװ ,ץלָאטש רעבירעד ךימ ליפ ךיא

 תיב , רעד ןיא וויכרַא םעד ןופ רעסַאּפפיױא ןוא קעטַאילביב רעד ןופ רמוש

 (השמ) .מ רעביירש ןוא ףַארגָאילביב רעקיצרַאה רעד ,ביבא-לת ןיא ,"קילַאיב

 ןענישרעד זיא סָאװ ,רעדיל ןוא סעמעָאּפ טימ ךוב םעניא טָאה ,דלעפרעגנוא

 רעלעניגירָא רעד ןיא דיל ןוא עמעָאּפ עדעי -- קנעדנָא ס'קילַאיב דובכל

 ןפַאש ןייז ןוא ןיקילַאיב ןגעוו ןרָאװעג ןבירשעג זיא יז רעכלעוו ןיא ,ךַארּפש

 ןוא .עמעָאּפ ערעסערג ןיימ ן'קילַאיב ןגעוו ןעמונעגנײרַא ךיוא רע טָאה --

 ,לָאצ ןיא סעידָאלעמ טרעדנוה ףניפ םורַא ,רעדיל יד ןשיװצ סָאװ ,סָאד ךיוא

 ס'קילַאיב וצ ןרָאװעג ןבירשעג ןרָאטיזָאּפמָאק ענעדישרַאפ ןופ זיא סָאװ

 תיב , ןיא ןרָאװעג טלמַאזעגפיונוצ ןענייז עכלעוו ,רעדיל ןוא סעמעָאּפ

 יד ףיוא ,"איבנה תקעצ , עיציזָאּפמָאק ןיימ ךיוא טרָאד ךיז טניפעג ,"קילַאיב

 קיזומ ןסַאפרַאפ וצ ןזיוועגנָא רימ טָאה קילַאיב סָאװ ,והימרי ןופ רעטרעוו

 עירעס רעד ןיא עטייווצ יד ,עיציזָאּפמָאק עקיזָאד יד בָאה ךיא ןוא םעד רַאפ

 ןענישרעד זיא ןוא ,ץקילַאיב טעמדיוועג ,קיזומ ןפַאש ןביױהנָא ןיימ ןופ

 ,קרָאי וינ ןיא ,1921 ןיא ,"גַאלרַאפ קיזומ ַארטעמ , םעניא

 עקיזָאד יד-טָא ,ן'קילַאיב רַאפ ןעגניז טציא רימ ךיז טליוו סע יוװ ,ךַא

 טרעהעג ךימ טָאה קילַאיב יו ,םעדכָאנ ןעוועג זיא סע !עניימ עיציזַאּפמָאק

 עשילַאקיזומ עטשרע עמַאס ןיימ ,"תבש גנוע , םוצ ,"םש להוא , ןיא ןעגניז

 םיא זיא סָאװ ,(א"כק) םיליהת לטיּפַאק ַא ,"םירהה לא יניע אשא , גנופַאש

 -טרעצנַאק רעטמירַאב-טלעוו רעסיורג רעד ןוא ,ןרָאװעג ןלעפעג קרַאטש

 ,עיציזָאּפמָאק יד רעטעּפש ןרָאי טימ טָאה ,יקציוועסוק השמ ןזח ןוא רעגניז

 ַא ןיא טקיביײיארַאפ ,רעטסעקרַא ןשינָאפמיס ַא ןופ גנוטיײלגַאב רעד רעטנוא

 ,"דרָאקער רָאטקיװ יע-יס-רַא;

 ךימ ןלעטשרָאפ ס'קילַאיב ןרעיוא עניימ ןיא ןעגנילק רימ ןלעוו גנַאל
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 ,דייר ענייז ןענייז טָא !ןבעל לע ךיא יוװ גנַאל ױזַא -- "תבש גנוע , םייב

 :טרָאװ ןיא טרָאװ

 ןכ ומשכ ,ומש ןמ--ריש ,הקירמאמ חרוא ,דבכנ חרוא ונל שי !יתובר;

 "!ויתורישמ ןמ--ריש .רמ ונל רישי וישכע .ותליהת

 :סע טניימ ןושל-עמַאמ טושּפ ףיוא

 ןעמָאנ ןייז ,עקירעמַא ןופ טסַאג ַא ,טסַאג ז'בושח ַא ןבָאה ריִמ !יתובר ,

 זנוא רַאפ טעוו טציא .ביול זייז זיא ױזַא ,ןעמָאנ ןייז יו ױזַא ,ןַאמ------רייש זיא

 "ןעגנַאזעג ענייז ןופ ןַאמ-----ריש .רמ ןעגניז

 יז ןעוו טּפיוהרעביא -- דייר ענעביוהעג עכלעזַא ןסעגרַאפ ןעמ ןעק יו

 טעװ סָאװ ,ןדיא ייב ונימב-דיחי ַא ,ררושמ ַא ,טסייג ןסיורג ַאזַא ןופ ןעמוק

 !תורודל ןביילב

 - ט:נ ,1978 ,31 יַאמ ,9 לירּפַא ,"טייהיירפ ןגרָאמ,

 לעקיּב רָאדָאעט רעגניז רעלעניגירַא רעד

 רע .לטפיב רָאדָאעט !ועגניז רעד יוװ ,ןוגינ-סקלָאפ ןשידיא ןוא דיל

 םעד ןוא דיל עשידיא סָאד טָאה סָאװ רעטשרע רעד ןעוועג זיא

 רעשידיא-טשינ ןוא רעשידיא רענַאקירעמַא רעד וצ טכַארבעג ןוגינ ןשידיא

 ץנייז ןופ זיא סָאד .דנַאל ןצנַאג ןרעביא סעסוּפמעק-שזדעלַאק יד ןיא ,טנגוי

 ןוא דיל ןשידיא ןופ רעשטייטסיוא ןוא רעגניז סלַא ןעגנואוטפיוא עטסערג

 ,ןרָאװעג טצַאשעגּפָא גונעג טשינ ךָאנ טציא זיב זיא סָאװ וטפיוא ןַא -- ןוגינ

 ןייז רַאפ ןעגנַאזעג-ביול ךס ַא ןגָארקעג לעקיב רָאדָאעט טָאה יאדווַא

 ,ןַארקע ןפיוא ןוא עניב רעד ףיוא רעטַאעט ןליּפש ןייז רַאפ יוװ ,ןעגניז ןפוא

 ןטסנידרַאפ ענייז ףיוא טלעטשעגּפָא טשינ ךיז טָאה טציא זיב רענייק רעבָא

 -שזדעלַאק רענַאקירעמַא יד ןיא םינוגינ ןוא רעדיל עשידיא ןעגניז ןופ

 .טנכערעגניײרַא עסערּפ עשידיא יד -- סעסוּפמעק

 ַא ,ןיקנעכ רָאטקיװ ַא ,רעמערק ַאזיא ַא ,יקסנַאיליטַאק םייח ַא סָאװ סָאד

 ַא ,רעווייש ַאמע ַא ,ַאינעב ַאשַאמ ַא ,גרעבמָארטס על'הנח ַא ,ןידָארב םיסקַאמ

 ןוא דיל:סקלָאפ ןשידיא ןרַאפ ןבָאה ערעדנַא ךָאנ ןוא םײהנעּפָא השנמ

 טָאה ,ןַאטעגפיא עקירעמַא ןיא דלעפ ןשידיא ןפיוא ללכב דיל ןשידיא

 -סקלָאפ ןשידיא ןרַאפ ז+  ;'וַאפ יד טָא טשינ טָאה םיא רַאפ רעניי 2
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 ןרָאג ןפיוא ןוגינ:סקלָאפ ןוא דיל-סקלָאפ ןשידיא ןטימ לעקיב רָאדָאעט

 ןוא ענעריובעג רענַאקירעמַא ןשיווצ ,ןָאטעגפיױוא דלעפ רענַאקירעמַא

 ,סעסוּפמעק-שזדעלַאק יד ןיא ןטנעדוטס רענַאקירעמַא

 ס'לעקיב רָאדָאעט ףיוא "עבמָאלּפ ַא ןעגנעהוצנָא רעווש זיא סע

 -ןוא-ַאי ַא טשינ יאדוװַא ןוא ,שינַאטירַאב טשינ-ןואדָאי ַא זיא סָאװ .עמיטש

 ןייז ןיא טשינ ןפוא םושב טגיל ,רעגניז ַא יו ,חוכ ןייז ,ןיינ ,שירָאנעט טשינ

 ,רענעט עכיוה רעדָא עפיט ענייז ןיא טשינ ,עמיטש רעניילק רעדָא רעסיורג

 ןוא ןשטייטסיוא ןייז ןיא רקיע רעד ןוא -- ןעגניז ןפוא ןייז ןיא רָאנ

 -סקלָאפ ןשידיא ןוא דיל-סקלָאפ שידיא ַא ןופ "תיצמת, םעד ןבעגרעביא

 ןייז ןיא יוו ,ערַאטיג רעד ףיוא ןײלַא ךיז ןטײלגַאב ןייז ןופ ךיוא ןוא ,וויטָאמ

 ,טייקכעלנעזרעּפ-עניב ןוא גנוריטנעזערּפ רערָאג

 ןוא יקסנַאיליטַאק םייח ַא ןופ םַאנסיוא םעד טימ ,טשינ ךיא סייוו ,וצרעד

 ןופ רעבילַאק ןכיוה ַאזַא ךָאנ ןופ ,סרעגניז עשידיא עטלייצעג עקינייא ךָאנ

 ,ץנעגילעטניא-רוטלוק ,טײקטנװַאהַאב-רוטלוק רענײמעגלַא ןוא רעשידיא

 גנירג ריא טנעק סָאד .לעקיב רָאדָאעט טגָאמרַאפ סָאד יו ,םענַאב ןוא ןסיוו

 רעלערוטלוק ַא ףיוא עיצקעל ַא ןטלַאה םיא טרעה ריא ןעוו ,ןעניפעגסיוא

 ןרָאלק ןייז ןופ טשַארעביא ןעוועג ןיב ךיא .עמעט רעשילַאקיזומ רעדָא

 עקיד'לכש עפרַאש ענייז ןופ ,ןטרעוו ןוא ןכַאז ןיא ךיז ןביילקרעדנַאנַאפ

 ענייז עלַא טימ םיכסמ ןעוועג ןיב ךיא יצ ןופרעד ןעזעגּפָא -- ןזילַאנַא

 ,טשינ יצ ןריפסיוא

 רע זַא רָאנ סייוו ךיא ,עיפַארגָאיב ןייז טימ טנַאקַאב ליפוצ טשינ ןיב ךיא

 ,דנַאלגנע ןיא טרידוטש ןוא טבעלעג טָאה ,ךיירטסע ןיא ןרָאוװעג ןריובעג זיא

 טריפעג םיא טָאה סע סָאװ .לארשי:ץרא ןיא טייצ לקיטש ַא ןעוועג זיא ןוא

 רימ רַאפ זיא סָאד ,ןוגינ-סקלָאפ ןשידיא ןוא דיל-סקלָאפ ןשידיא םוצ אקווד

 -ץעגרע "קַאדעצּפײל, ןרעטניה םיא ייב זיא אמתסמ רעבָא ,"שינעטער, ַא

 רעקיזָאד רעד טעילטעג טָאה'ס ואוו ,לקניוו רענעגרָאברַאפ א ןעוועג ואוו

 ַא ןרָאװעג זיא "קנופ , םענופ ןוא -- "ןוקית, ַא טנָאמעג טָאה סָאװ ,"קנופ,

 סױרַא דיל-סקלָאפ ןשידיא ןטימ זיא רע ןוא ,םַאלפ ַא רעייפ םענופ ןוא רעייפ

 ,טלעוו רעד ןיא סַאג רעד ףיוא ,טכיל רעד ףיוא

 דנַאל זיא סע ןכלעוו ןיא ןײרַא טרָאפ ,הברדא ! "טלעוו, רעד ןיא גָאז ךיא

 רעביטש עשידיא רעטרעדנוה ןיא טעוו ריא ןוא -- בושי ןשידיא ַא טימ

 !לעקיב רָאדָאעט ןופ ןטַאלּפ יד ןליּפש ןרעה ןוא ןעניפעג
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 ןעמייה עשידיא ךס ַא רָאג ןיא ריא טעוװו עקירעמַא ןיא זנוא ייב ַאד ךיוא

 ,ןופצ ןופ ןוא לייט-חרזמ רעד ןופ ,םורד ןופ ןוא דנַאל לייט-ברעמ םעד ןופ

 ,טרָאװ שידיא ַא ןטלעז טרעה ןעמ ןוא טדער ןעמ ואוו רעזייה ןיא

 סָאד .ןטַאלּפ ס'לעקיב רָאדָאעט ןליּפש ןרעה ,טנגוי רעד ןשיווצ טּפיוהרעביא

 ַא ףרַאד סָאװ ,גנוכיירגרעד ענשזַאװ רָאג א ,הגרדמ עכיוה ַא שוריפב זיא

 ,גנוקיטומרעד ןוא תובישח טימ ,ץלָאטש טימ ןליפנָא רעלטסניק

 סָאװ ,ןוגינ:סקלָאפ ןשידיא ןוא דיל-סקלָאפ ןשידיא םעד זיא ליואוו

 -סקלָאפ ןטסואווַאב-טיירב ןוא ןרעלוּפַאּפ ַאזַא ןופ ליומ םעניא ןײרַא טלַאפ

 ןוא ךיז טלגיּפש רעגניז רעד סָאװ סָאד זיא רעליואוו ךָאנ רעבָא ,רעגניז

 .ויטָאמ ןייז ןוא דיל םענופ רעטקַארַאכ ןוא טלַאהניא םעניא ךיז טפיטרַאפ

 -עכעלטכישעג ךיז רעטניה ןבָאה םינוגינ-סקלָאפ ןוא רעדיל-סקלַאפ עשידיא

 סע ףרַאד'מ סָאװ ,רעגייטש ןוא הביבס ,טרָא ןוא טייצ ,ןעגנובעלרעביא

 טשינ ,ץרא-ךרד ייז רַאפ ןבָאה ףרַאד'מ .ןעיידרַאפ ןוא ןעייקעצ טוג ןענעק

 ןוא ןצלַאזרעביא ליפוצ טשינ .הנווכ ןוא ןיימ רעייז ןביירטרעביא

 ,דיירפ רעייז ןוא ןייוועג רעייז ןייטשרַאפ ןוא ןליפ ףרַאד'מ ,ןרעפעפרעביא

 ,טַאמָארַא ןרָאג םעד ,ץפיז רעייז ןוא יוא רעייז ,ןח רעייז ןוא לכיימש רעייז

 .ןרעייז רילָאק ןוא םעטָא

 עטסערג יד ןופ ענייא זיא ןוגינ-סקלָאפ ןוא דיל-סקלָאפ ןרַאפ ץרא-ךרד

 ,רעדייל ,ןבָאה רימ ןוא !קלָאפ ןרַאפ ץרא-ךרד טניימ סָאד לייוו ,ןטָאבעג

 דיל-סקלָאפ ןרַאפ טשינ ץרא-ךרד ןייק ןופ טשינ ןסייוו סָאװ רעגניז עשידיא

 וליפא ןסייוו ייז ,קלָאפ ןרַאפ ץרא:-ךרד ןייק ןופ טינ ןוא -- ןוגינ-סקלָאפ ןוא

 ,,.טײדַאב סָאד סָאװ ןוא טסייה סָאד סָאװ טשינ

 ןשידיא ןרַאפ ץרא-ךרד ןטסערג םעד סױרַא טזייוו לעקיב רָאדָאעט

 ןייז -- ןופרעד .ןוגינ:סקלָאפ ןשידיא ןרַאפ יו טוג ױזַא ,דיל-סקלָאפ

 יד ייב ךיוא רָאנ ,עקידנדייר-שידיא יד ייב זיולב טשינ גלַאפרעד רעסיורג

 יד ייס ןוא עשידיא יד ייס ,ןטנעדוטס יד ייב ןוא ,ןדיא עקידנדייר-שילגנע

 עשידיא סָאד ױזַא יו טסייוו רע .סעסוּפמעק-שזדעלַאק יד ןיא עשידיא-טשינ

 ַא ףיוא ןעגניירבוצסױרַא ןוגינ:סקלָאפ ןשידיא םעד ןוא דיל-סקלָאפ

 עקיצרַאה ,ןליפעג עמערַאו סױרַא רערעהוצ יד ייב טפור סָאוװ ,רעגייטש

 ,ץרא-ךרד ַא ןוא גנואיצַאב ַא ,ןעלכיימש ןוא ,סרעטכעלעג

 ןשידיא ןוא דיל-סקלָאפ ןשידיא ןטימ טשינ טמוק לעקיב רָאדָאעט

 יו ,ריבג ַא יוװ רָאנ ,ריט רעד ייב "רעלטעב, רעמירָא ןַא יו ,ןוגינ-סקלָאפ
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 -- ?שזַאּפיקע , םענייש ַא ןיא ."דירַאי; ַא ןופ ןרָאפוצ טמוק סָאוװ רענייא

 יד רַאפ ,בייוו ןרַאפ "תונתמ, ערעייט טימ ,"תורוחס , ענשזַאװ טימ ןדָאלעגנָא

 ,..החּפשמ רערָאג רעד ןוא ,ךעלקינייא יד רַאפ ,רעדניק

 ןוא רעדיל-סקלָאפ עשידיא ץוח ַא זַא ,ןרעוו טקרעמַאב ,ָאד ףרַאד סע

 ןיא רעדיל-סקלָאפ ךיוא לעקיב רָאדָאעט טגניז ,ןוויטַאמ-סקלָאפ עשידיא

 עשילגנע ,עשירייא ,עשינעילַאטיא ,עשירַאגנוא ,עשיסור -- ,תונושל ערעדנַא

 זיא רע .טדערעגּפָא ךָאד זיא רעדיל-לארשי ןופ ןוא ,רענַאקירעמַא ,סעדַאלַאב

 ךיז טקנירט רע לייוו ,םייה רעד ןיא זיא רֶע .םייה רעד ןיא ךיז ייב םוטעמוא

 ַא טרעוו רע זיב ,גנַאל ױזַא ייז טעבוילַאה ןוא טעשטשַאל ,ייז טימ ןָא

 רע'תמא ןַא ןעק םורַא ױזַא רָאנ .םיא ןופ ייז ןוא --- ייז ןופ לייט רעקידעבעל

 .ןזעוו ןוא םינּפ םענעגייא ןַא טימ סיורג ןרעוו רעגניז-סקלָאפ

 יו ,ןוגינ-סקלָאפ ַא ןוא דיל-סקלָאפ ַא טימ ךיז טליפ לעקיב רָאדָאעט

 ןטלָאװ ייז יוו ,טַאהעג ייז טלָאװ עמַאמ ןייא יו ,ןסקָאװעגנעמַאזוצ יוו ,סנייא

 ןוא ,טרָא ןוא דרע ןייא ןופ ,טכַארט ןייא ןופ ,לצרָאװ ןייא ןופ טמַאטשעגּפָא

 רענײמעגלַא רעד זיא סָאד טָא .ןסקַאװעגסיא למיה ןייא רעטנוא ןופ

 יד ףיוא ןוא ,טרעצנַאק ַא ףיא ןעגניז םיא טרעה'מ ןעוו קורדנייא

 ןייז ,חוכ ןייז טגיל םעד ןיא .ןעגנוזעגניײרַא טָאה רֶע ואוו ןקסיד רעקילדנעצ

 -גנַאזעג םענופ המשנ רעד ןיא גנירדניירַא ןייז ,רערעהוצ ןפיוא גנוקריוו

 -קיזומ יד ןוא ,ןיבמ םעד ךיוא רע טמענ םעד טימ ןוא -- רעבָאהביל

 | ,רעקיטירק

 ,גנַאזעג ס'לעקיב רָאדָאעט ןיא "תובהלתה עשידיסח, ךס ַא ָאד זיא סע

 ךיז טייגעצ סָאװ טײקמערַאװ טימ ,גנורעטסײגַאב טימ ןָא ךייא טדניצ רע

 יד ןופ רעצרעה יד ןיא ןירַא טגנירד ןוא לַאז:טרעצנַאק ןצנַאג ןרעביא

 סָאד ביל קרַאטש טָאה רע זַא -- ןעמ טליפ רעמ רךָאנ ןוא -- טעז'מ .רערעהוצ

 -תולכ, דע םינוגינ ןוא רעדיל-סקלָאפ עשידיא יד רקיע רעד ,דיל-סקלָאפ

 טימ .רענייב יד ןופ ךרַאמ רעד ,תויח סָאד סיוא םיא ךיז טזָאל ,טָא-טָא ;"שפנ

 םייב קרַאטש ןעמענסיוא ןעמ זומ ,גנַאגוצ ַאזַא טימ ןוא טייקטבילרַאפ ַאזַא

 ,ןייא םלוע םעד עקַאט טמענ רע ןוא -- םלוע םעד ןעמענייא ןעמ זומ ,םלוע

 ,החלצה ערעדנוזַאב ַא זיא סָאד ןוא ;טּפַאכרַאפ ןוא טנַאּפשעג םיא טלַאה רע

 !לעקיב רַאדָאעט טָאה לזמ ַאזַא ןוא החלצה ַאזַא טָא -- לזמ רעלעיצעּפס ַא

 ...אנקמ םיא ןיב ךיא

 ,י,1 ,1077 ,29 .טקָא ,"טייהיירפ ןגרָאמ;
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 יקסווָאכינרעשט לואש

 תונורכז

 ,יקסווָאכינרעשט ,קילַאיב :"עקיַָארט, רענעדלָאג רעד ןופ ייר רעד

 ,רוטַארעטיל רעשיאערבעה רעד ןיא ,רואינש

 ריש ןטשרע ןייז טימ ןעמונעג םלוע ןשידיא םעד טָאה קילַאיב יו טקנוּפ

 עּפָאריײא-חרזמ ץנַאג רעביא טייק-ןוא-דניק סָאװ ,(לגיופ םוצ) "רוּפצה לא,

 םעד טָאה יקסווָאכינרעשט לואש ךיוא ױזַא ,ןעגנוזעג ןוא טנרעלעג ןבָאה

 סָאװ ,(ביולג ךיא) "ןימאמ ינא , ריִש ןטשרע ןייז טימ ,ןעמונעג םלוע ןשידיא

 .ןעגנוזעג ןוא טנרעלעג יא עּפָאריײא-חרזמ ץנַאג רעביא ןבָאה טייק-ןוא-דניק

 ןרעטיצפיוא טכַאמעג םלוע ןשידיא ןרָאג םעד טָאה קילַאיב יו טקנוּפ ןוא

 ױזַא ,(טָאטש-הטיחש רעד ןיא) "הגירהה ריעב, עמעַאּפ רעטמירַאב ןייז טימ

 ןייז טימ ןרעטיצפיוא טכַאמעג םלוע ןשידיא ןרָאג םעד יקסווָאכינרעשט טָאה

 ,"הצנגממ ךורב, עמעָאּפ רעטמירַאב

 ןוא עטכישעג ןפַאשעג ןבָאה סָאװ סעמעָאּפ ייווצ ןעוועג ןענייז סָאד

 רעד ןיא לַאטסעדעּפ ןטסכעה עמַאס ןפיוא טלעטשעגקעװַא םירבחמ ערעייז

 ןלעװ סָאװ ,ןטלַאטשעג עכעלסעגרַאפמוא ייווצ ,רוטַארעטיל רעשיאערבעה

 .רענעייל ןשידיא םענופ תוחומ ןוא רעצרעה יד ןיא טצירקעגנייא ןביילב

 טשינ רעדיל עשידיא ןייק לָאמנייק טָאה ,טסואווַאב יוװ ,יקסווָאכינרעשט

 ןיא ןעניפעג רעדיל ס'יקסווָאכינרעשט טעוו ריא רעבָא ,קילַאיב יו ,ןבירשעג

 .תונושל ערעדנַא ןיא ךיוא ןוא ,שידיא ןיא גנוצעזרעביא ס'צרַאוװש .י .י

 ייווצ טימ ןטעָאּפ ןעוועג יקסווָאכינרעשט ןוא קילַאיב ןענייז ךות ןיא

 םינּפ ןשידיא סיואכרוד ַא טַאהעג טָאה רעטשרע רעד :רע'מינּפ ערעדנוזַאב

 -עלעה רעמ ַא טַאהעג טָאה רעטייווצ רעד :םעט ןשידיא סיואכרוד ןוא

 ,רעשיטסינעלעה ַא ןעוועג ךיוא זיא םעט רעד ןוא םינּפ (ןשיכירג) ןשיטסינ

 ןעוועג זיא טָאג ס'יקסווַאכינרעשט ןוא ,ַאװַאהעי ןעוועג זיא טָאג סיקילַאיב

 ןיא "תיבה:רה, םוצ טדנעוװעג ןעוועג ןענייז ןגיוא ס'קילַאיב .ָאלַאּפַא

 עשיכירג יד וצ טקוקעגרעבירַא ןבָאה ןגיוא ס'יקסווָאכינרעשט ןוא ,םילשורי

 .ןעטַא ןיא ,סילָאּפָארקַא ןפיוא ןעלּפמעט

 ןוא ןעוועג ךות ןיא יקסווַאכינרעשט זיא םעד ףיוא רעבָא טקוקעג טשינ

 ןיא רעטייווצ רעד סלַא טנכערַאפ ןעוועג זיא יקסווָאכינרעשט לוא (|)
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 רעשיאערבעה רעד ןיא ן'קילַאיב ךָאנ ייר רעד ןיא רעטייווצ רעד ןבילברַאפ

 רעבָא ,ןעוועג טשינ זיא יקסווָאכינרעשט שיטסינעלעה יו לייוו .רוטַארעטיל

 רעד -- רעשידיא ַא ןעוועג זיא ,טּפַאלקעג םיא ןיא טָאה סָאװ ,"קפוד, רעד

 םעד ןקעדרַאפ טנעקעג טשינ ןפוא-םושב טָאה "טסייג, רעשיטסינעלעה

 ...רעדָא ןשידיא ןקרַאטש

 "לזמ-ירבָאד , ס'יקסווַאכינרעשט זַא ,ןבעגוצ ןעמ ףרַאד ןגעווטסעדנופ

 ןוא -- ס'קילַאיב סָאװ ןסַאמ עשידיא יד ייב רעקיבלעז רעד ןעוועג טשינ זיא |

 -- "דימתמה, ןופ רבחמ רעד .ץנעגילעטניא רעשידיא רעד ייב טשינ וליפַא

 :-רעשט יוװ ,טכיוועג רעמ טַאהעג םלוע ןשידיא םייב טָאה -- קילַאיב

 ץרענעלק ןוא ערעסערג ,עטרילָאּפ-לדייא ןוא עטצינשעג-ןייפ ס'יקסווָאכינ

 ַאזַא ,רעגייטש ַא -- רעדיל ןוא סעמעָאּפ ערענעלק ןוא ערעסערג ,עטרילָאּפ

 טשינ:-ןוא-ָאי טָאה רע .רעדיל עכעלנע ךס ַא ןוא ,"יל הניג, יו לרעּפ

 םיא טָאה סעּפע .רענעײל ןשיאערבעה םענופ רעצרעה יד ןעגנַאפעג

 יו ױזַא ןעמונעגפיוא רענעייל רעשיאערבעה רעד טָאה ן'קילַאיב .טלעפעג

 :.רעשט תעב ,ןשטיינק ןוא סעיצַאװרעזער םוש ןָא ,טייג ןוא טייטש רע

 ןוא סעיצַאװרעזער "עסיוועג, טימ ןעמונעגפיוא ןעמ טָאה ןיקסווַאכינ

 ...ןשטיינק

 ןופ סעיזַאנמיג יד ןיא ,לארשי-ץרא ןיא טנגוי עשידיא עקידנרידוטש יד

 ןופ ןטלַאהעג קרַאטש רָאג ןיוש טָאה ,הפיח ןוא םילשורי ,ביבא-לת

 קרַאטש ייז ייב טָאה םיא ןיא עשיטסינעלעה סָאד אקווד ,ז'יקסווָאכינרעשט

 לארשי:ץרא ןיא טנגוי עקידנרידוטש יד לייוו רַאפרעד רשפא .ןעמונעגסיוא

 ןייק ןופ ,רדח ןשימייה ןייק ןופ "םעט, םעד טכוזרַאפ טַאהעג טשינ טָאה

 ןייק ןופ ,ןעמייה עזעיגילער עגנערטש ןייק ןופ ,ךעלביטש ןוא ןזיולק ,ןלוש

 ,עּפַאריײא-חרזמ ןופ טנגוי עשידיא יד יו ,ןשיט עקיד'בוט-םוי:-תבש עמורפ

 -בורו ןינמ-בור רעד ןעוועג ןענייז סָאװ ,ךעלטעטש עניילק יד ןיא לעיצעּפס

 םענופ טנגוי רעד טָאה רעבירעד .םוטנדיא ןשיעּפָארײא-חרזמ םענופ ןינב

 וצ רעדייא ץקילַאיב וצ רעמ ןגיוצעג םוטנדיא ןשיאעּפָאריײא-חרזמ

 טסוג ןיא רעטנעענ -- רעטנעענ ןעוועג ייז זיא קילַאיב .ן'יקסווָאכינרעשט

 רעקידלטעטשניילק רעד .המשנ ןוא ץרַאה ןייז טימ רעטנעענ ,טסיײיג ןוא

 יו ץיקסווָאכינרעשט טימ ױזַא ןקיווק טנעקעג טשינ ךיז טָאה רוחב-הבישי

 וצ ,טריניפַאר וצ ןעוועג יקסווָאכינרעשט זיא ליכשמ ןרַאפ ןוא ,ן'קילַאיב טימ
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 טנעיילעג םיא ייז ןבָאה ךָאד .רעדיל עטצינשעג-לדייא ענייז טימ שיסַאלק

 ,טרעדנואווַאב ןוא

 ייב .טשינ רָאה ןייק ףיוא ,"טשױטנַא  טשינ יקסווָאכינרעשט טָאה ךימ

 רעשיאערבעה רעסיורג רעד ןבילברַאפ ןוא ןעוועג רע זיא ןצרַאה ןיא רימ

 ,"רבגתמה-זיעמ , ַא ,לַאװק רעקיבייא ןַא ןביילב רע טעוװ רימ רַאפ .ררושמ

 ,יינ לָאמעלַא רימ רַאפ זיא רע .לָאמַאכָאנ ןוא לָאמַאכָאנ ןעייל ךיא ןעמעוו

 ןטשרע םוצ טלָאװ ךיא סָאװ ,גנַאגפיוא-ןוז ַא יו -- קידנגיובנגער ,שירפ

 ,לדיא רעבָא ,שיטסינעלעה ;ןייש רעבָא ,שיטסינעלעה .ןעזרעד לָאמ

 רערעטיול ַא יו ,קילַאוװק ןוא קידעבעל ,קידלּפַאצ ,קידנענורטס ,קידנדיײיז

 | | .םענורב
 זיא הנווכ ןיימ .ןָאט םעד ןיא ןביירש וצ טניימעג טשינ בָאה ךיא ,ןיינ

 ןופ ןקורדנייא עקינייא טימ רענעייל ןטימ ךיז ןלייט :ערעדנַא ןַא רַאג ןעוועג

 -- רעטכיד ןשיאערבעה ןסיורג ןטנַאסערעטניא ןקיזָאד ןטימ ןשינעגעגַאב

 ,ביבא-לת ןיא ךָאנרעד ,ןילרעב ןיא רעירפ

 -טסעדנופ ,יקסווָאכינרעשט לואש .רד :עיסעּפָארּפ ןופ רעניצידעמ ַא

 טלעפעגסיוא קרַאטש ןילרעב ןיא ךיז ןטלַאהפיוא ןייז תעב םיא טָאה ןגעוו

 "ץלעמרָאפ, ערעדנַא ץוח ,םיא ןבָאה סע לייו ?סָאװרַאפ .הסנרּפ

 ליפוצ ןעוועג זיא רע .סנגיובנעלע עקרַאטש טלעפעגסיוא ,ןעגנורעטש

 ךרוד ןייג ,ןעגנואימ ,ײרעגרָאזרַאפ ,תונלדתש וצ ןעמוקוצנָא טַארקַאטסירַא

 ןיא רע טָאה רַאפרעד .ןריט-טנָארפ ךרוד טשינ וליפַא ןוא ןריט-רעטניה

 ןייז וצ ןגָאלשוצ טנעקעג טשינ ךיז טָאה ןוא ןטילעג קרַאטש ןילרעב

 טבעלעג ןילרעב ןיא טָאה רע .שרעדנַא סעּפע וצ טשינ ךיוא ,עיסעפַָארּפ

 ..ייןבעל םַאזנייא ןַא ךיוא ןוא -- ןבעל םערָא ןַא רעייז

 ,1921 ןיא ,זיא רע ןעוו ,טַאהעג ךיוא רע טָאה "לזמ, ןקיבלעז םעד

 טשינ ןוא "טרעטיימיורטעג, טשינ טָאה'מ .לארשי:ץרא ןייק ןעמוקעג

 טימ לַאפ רעד ןעוועג זיא סָאד יו ,ןעמוק ןייז ןגעוו "זקיוּפ , יד ןיא טּפַאלקעג

 טָאה סע .רעלטסניק רעדָא ,רעביירש עקידנטײדַאב רעקינייװ ךס ַא ,ערעדנַא

 ...דובכ ךָאנ ךיז ןגָאי רַאפ ,עמַאלקער רַאפ "עקנישזָאר , יד טלעפעג םיא

 רעדָא ,קילַאיב יו "רענעזָאלעגוצ , ַאזַא ןעוועג טשינ רשפא זיא רע ,תמא

 ךעלנע רעמ ןעוועג יקסווָאכינרעשט זיא טכיזניה םעד ןיא .ןַאמכיפ בקעי יו

 קרַאטש יד ןופ ןעוועג טשינ ךיוא זיא רעכלעוו ,ןַאמפיוק הדוהי ,רד וצ

 ךָאנ ןוא ,ץיקסווָאכינרעשט יא ןבירשעגוצ רשפא טלָאװ ךיא ."ענעזַאלעגוצ ,
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 רעדָא ,'טייקנסיררַאפ, לטסעמ שּפיה ַא ,ןע'נַאמפױק הדוהי .רד רעמ

 קיטש ַא יו ,טושּפ ,ךעלמיטסקלַאפ ןעוועג זיא קילַאיב תעב ..."םזיבַאנס,

 עכעלקיד ענייז ."ףייטש , ןטלַאהעג יקסווָאכינרעשט ךיז טַאה ,טיורב עוועזַאר

 ןַא טימ ,םינּפ רעכעלשידיא וצ-טשינ ןייז ןוא ,סעצנָאװ "עקסלַארענעג,

 טָאה ,"קינווָאנישט , ןקסלַארענעג ןכיוה רעדָא ,ץירּפ ןשיסור ַא ןופ ןעזסיוא

 טשינ לארשי-ץרא ןיא ךיוא "לזמ , ןייז זיא רעבירעד .טרעטשעג ךס ַא םיא

 ...ןילרעב ןיא יו ,רערעסעב ךס ןייק ןעוועג

 לָאמנייא ןענייז ךיא ןוא יקסווָאכינרעשט ןעוו ,לַאּפ ַא קניידעג ךיא

 .ןכוק טימ ןסיברַאפ ןוא עווַאק ןעקנורטעג ,עפַאק רע'ביבא-לת ַא ןיא ןסעזעג

 ןיא טנַאה יד טגײלעגנײרַא ךיא בָאה ןלָאצַאב וצ ןעמוקעג זיא'ס ןעוו

 רעד ןופ רעלעטשַאב ןוא רעדַאלנייא רעד ןעוועג ןיב ךיא לייוו ,ענעשעק

 "אל , ןשירעלעפַאב ַא ןבעגעג טָאה יקסווַָאכינרעשט רעבָא .ןכוק טימ עווַאק

 טקָארברַאפ "אל, םעד רע טָאה ,קיניײװ ןעוועג סָאד זיא רעמָאט ןוא (ןיינ)

 ,"טעינ , ןשיסור ַא טימ

 "ל(טשינ סָאוװרַאפ) טעינ ומעשטָאּפ ?אל המל,

 רֶע .רעפטנע רעשירָאגעטַאק ַא ןעמוקעג זיא (טשינ ףרַאד'מ) *! ךירצ אל,

 ןלָאצַאב טעוװ רע ןוא ךיז רַאפ ןלָאצַאב לָאז ךיא זַא טלָאוװעג סיואכרוד טָאה

 לָאז טשינַא .ןובשח ןצנַאג ןרַאפ ןלָאצַאב ןזָאל םיא לָאז ךיא רע דָא -- ךיז רַאפ

 .טריפעגסיוא טָאה רע ןוא .ןלָאצַאב ןײלַא ךיז רַאפ רערעדעי

 רעוו ,ייג רעבָא ,ןסָארדרַאפ "השעמ ,, יד ךימ טָאה ,קידנגָאז תמא םעד

 ַא טַאהעג ךיא בָאה יו !ץ'יקסווָאכינרעשט ףיוא ?ןעמעוו ףיוא ןוא -- זגורב

 רעדַאלנייא רעד ןייז רע לָאז :טגָאזעג םיא ךיא בָאה טלָאמעד טניז ?ץרַאה

 יד רעבָא .קלח ןייז ןלָאצַאב טעװ זנוא ןופ רעדעי ןוא רעלעטשַאב רעד ןוא

 ןעגניירברַאפ וצ םיטניא היכז יד טַאהעג בָאה ךיא סָאװ ,ץ'העש יד ןוא ס'עגר

 !קעטנָאיַאמ ַא ןעוועג טרעוו ןענייז ,ררושמ ןסיורג ןטימ

 גערב םייב ביבא לת ןיא ןיקסווָאכינרעשט טימ לָאמניײא קידנריצַאּפש

 עטמירַאב ייווצ יד ןופ ןעמענ יד טנַאמרעד קידנעייגייברַאפ ךיא בָאה ,םי

 ןופ טדערעג בָאה ךיא .יקסנַאלש םהרבא ןוא גרעבנירג יבצ-ירוא :ןטעָאּפ

 םהרבא ןוא ןביירש ןקימַאלּפ "ןשיאיבנ-ומכ, ס'גרעבנירג יבצ:ירוא

 ענייז טימ טָאה יקסווָאכינרעשט .ןטלָאװער עשירַארעטיל ס'יקסנָאלש

 ןוא ,לגניא ןוויאַאנ ַא ףיוא טקוק'מ יו טקוקעגנָא ךימ ןגיוא עקיצילב עפרַאש

 סע טלַאװ ןושל-עמַאמ טושּפ ףיוא *?יל תּפכיא המ, :טמורבעגסױרַא ףוסל
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 ךיא סייוו ,טשינ יצ ,טניימעג סע טָאה רע יצ ?ןָא ךימ ייז ןעייג סָאװ :טניימעג

 ַאז ָאטיקימ עינמ ָאטשט, :ןבעגעגוצ אנשיל-יאהכ רע טָאה ךַאנרעד .טשינ

 טשינ סייוו ךיא :לָאמַא-רעדיוו ? ץירּפ ַא רַאפ ָאטיקימ רימ זיא סָאװ */ ןַאּפ

 סָאװ טַארוקַא רעביא ָאד ביג ךיא רעבָא ,טימרעד ןעוועג ןסיוא זיא רע סָאװ

 .טרעפטנעעג רימ טָאה רע

 ןילרעב ןיא ,ןשינעגעגַאב עניימ ןופ ןטנעמַאמ עקידנביוהרעד יד ,יוו-ייס

 ןביילברַאפ ןלעוו ,רעטכיד ןשיאערבעה ןסיורג ןטימ ,ביבא-לת ןיא יו

 זיא ,קילַאיב יוו טקנוּפ ,יקסווָאכינרעשט לואש .ןורכז ןיימ ןיא טצירקעגנייא

 רעד וצ ןעגנַאגעגנײרַא ןיב ךיא ןכלעוו ךרוד "רעיוט, רעד ןעוועג רימ רַאפ

 ןוא ןעקניידעג קידנעטש ךיא לעוװ דסח םעד טָא -- עיזעָאּפ רעשיאערבעה

 ןרעוװ יקסווָאכינרעשט לואש יוװ םיררושמ עכלעזַא .ןצרַאה ןיימ ןיא ןגָארט

 ףרַאד'מ -- םיוב םענופ רעטנורַא טשינ ןלַאפ ןוא גָאט ןדעי ןריובעג טשינ

 ...ןטרַאװ גנַאל ייז ףיוא

 .י ,נ ,19,.1978 ץרעמ ,"טייהיירפ ןגרָאמ,

 קיזומ רעשידיא ןופ רעטסיימ -- ווַאיל ָאעל

 גָאטנריױבעג ןקירָאי-100 ןייז וצ

 ןופ טייוו טשינ ,עינרעבוג רענדָארג ,קסיװָאקלָאװ לטעטש םעניילק

 ןריבעג ,קָאטסילַאיב טָאטש רעשידיא רעטסואווַאב רענייש רעד

 ןוא רָאטיזָאּפמָאק ,טנעגיריד-רָאכ רעשידיא רעטמירַאב-טלעוװ רעד ןרָאוװעג

 עטַאד עשירָאטסיה ַא ןוא ןעמָאנ ַא -- ווָאיל ָאעל ,רערישזנַארַא-רעטסיײימ

 -ורטסניא ןוא רעכעלגנַאזעג ,קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד טָאה סָאװ

 ַא ןעוועג זיא ווָאיל ָאעל .ןרעייטשוצ עלַאסָאלָאק טכַארבעג ,רעלַאטנעמ

 ןשירָאטיזַאּפמָאק ןפיוא ןה ,ןרָאכ ןריגיריד ןופ ןה דלעפ ןפיוא רענָאיּפ

 רעבָא .רעדיל-סקלָאפ עשידיא ןרישזנַארַא ןופ דלעפ ןפיוא ךיוא ןוא ,טיבעג

 ןעגנַאגעג רדסכ זיא רָאנ טײקשירענָאיּפ ןייז ייב ןבילבעג טשינ זיא רע

 יד ןופ טנורגרעדָאפ ןיא ןענַאטשעג געט ענייז ןופ ףוס ןזיב זיא ןוא סיוארָאפ

 םעניא זיא ,קירוצ רָאי טרעדנוה טימ יונעג ,1878 ,רַאונַאי ןט-15 םע דך



 515 גנַאלק ןוא טרָאוװ

 -ךרד סיורג טימ ןגעלָאק ענייז ןופ ךס ַא ןבָאה ן'ווָאיל ַאעל וצ ,ןטיבעג עלַא

 | .טקוקעגפיורַא ץרא
 ,טייקכעלנעזרעּפ רעשילַאקיזומ ַא טימ טשטנעבעג ןעוועג זיא ווָאיל

 ןופ ךעלעטלעּפש ןוא ךעלעקניוו עלַא ןיא טרָאנגיײא ןייז ןגָארטעג טָאה סָאװ

 עשידיא ןכלעוו ןופ ,לעדָאמ ַא ןעוועג זיא רע .קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד

 טָאה רע .טנרעלעג ךס ַא ןבָאה סרערישזנַארַא ןוא סרָאטיזַאּפמָאק ,ןטנעגיריד

 עשידיא טריריּפסניא ןוא טגערעגנָא ןעגנוטסעמרַאפ עשילַאקיזומ ענייז טימ

 ןעגנַאגעג ןענייז עכלעוו ,רערישזנַארַא ןוא סרָאטיזָאּפמַאק ,ןטנעגיריד- רָאכ

 ןוא הניגנ עשידיא יד ןרעכײרַאב ןפלָאהעג ןבָאה ןוא טירט-סופ ענייז ןיא

 -געוו ַא ,רעטערטסיוא-געוו ַא ,רעזייוו-געוו ַא ןעוועג ייז רַאפ זיא רע .קיזומ

 עטיירב וצ טריפעג קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד טָאה סָאװ ,רערעקַאפיוא

 ,ןטנָאזירָאה עיינ ןוא ןכַאילש

 טָאה רע ןכלעוו טימ ףושיכ ןלעיצעּפס ַא טגָאמרַאפ טָאה ווָאיל ָאעל

 יז טגעלפ רע .טריגיריד טָאה רע עכלעוו ןרָאכ יד ןופ רעגניז יד טרעבױצַאב

 ייווצ יו ,ןגיוא ערעטיול עסיורג עקידנענירג-עיולב ענייז טימ ןעמענכרוד

 יד ןיא סרעגניז ןופ ךיז ןבעגרעביא ױזַא .ןפיט עטספיט יד ןיא זיב ,ןטנַאילירב

 טָאה ווָאיל עכלעוו ןרָאכ יד ןופ סרעגניז יו טנעגיריד ַא ןופ טנעה

 רעד ןופ טושּפ ןענייז רעגניז יד .ןעז וצ ןעוועג טייהנטלעז ַא זיא ,טריפעגנָא

 דע -- םענייז שטיינק ןוא קנואוו ןדעי ןגלָאפוצסיוא ןעגנורּפשעג טיוה

 טימ טנעה עשיטענגַאמ ייווצ ענייז ןופ ןריפ ןזָאלעג ךיז ןבָאה ייז .שפנ-תולכ

 ןעמעוו ןטַאט ןכעלבייל ַא ןופ יוװ ,טייקיליוונרעג ןוא טייקטבילרַאפ ַאזַא

 ןוא טייקיירטעג רעכעלנייועגרעסיוא ןופ עביל ַא טימ ביל טָאה'מ

 יז ןוא ךיז ייב טנַאה רעד ףיוא טַאהעג רעגניז יד טָאה רע .טייקנבעגרעביא

 םוצ זיב ןעווערעק ןוא ןגיוב ,ןעמערופ ןוא ןטענק םיא ןופ טזָאלעג ךיז ןבָאה

 .סנַאינ ןטסנעלק עמַאס

 ןבָאה ,ערעירַאק ןוא ןבעל ןשילַאקיזומ ס'ווָאיל ןופ ןכַאילש ןוא ןגעוו יד

 ,ביבא-לת ,קרָאי וינ ,עשרַאװ ,טסערַאקוב ,שזדָאל ,ענליוו ךרוד ןגיוצעג ךיז

 רעד טָאה רע .ןטייווצ םענופ רעסערג ףמואירט ןייא -- קרָאי וינ רעדיוו ןוא

 עקירעהעג ,טכער עכעלעגריב עכיילג ןבעגעג קיזומ ןוא הניגנ רערָאג

 -ךרד טימ .טייז ייב טייז ,רערעלוקעס רעד ןוא רעזעיגילער רעד ,תובישח

 -לּפמעט ַא ןוא -לוש ַא טריגיריד טָאה רע ןכלעוו טימ דובכה:-תארי ןוא ץרא

 ןוא ןלַאנָאיסעפָארּפ ןופ ייס ,רָאכ ןכעלטלעוו ַא טריגיריד ךיוא רע טָאה ,רָאכ
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 ןייק טכַאמעג טשינ טָאה רע .ןשטנעמ-רעטעברַא ןוא -סקלָאפ ע'טושּפ ןופ ייס

 ייב ןענייז ןרָאכ עלַא ,ןטייווצ םעד ןוא רָאכ ןייא ןשיוװצ דיישרעטנוא םוש

 .טַאהעג ייז טלָאוװ עמַאמ ןייא יוװ ,םיסחוימ עכיילג ןעוועג םיא

 סיורג טימ ןריגיריד ן'ווָאיל ןעז טנעקעג עשרַאוװ ןיא ןעמ טָאה רעבירעד

 טימ לוש רעקצַאמָאלט רעטמירַאב רעד ןיא רָאכ םעד םענרַאפ ןשירעלטסניק

 ,עשרַאװ ןיא ךיוא ,"רָאכ רעסָארג , ןשידנוב םעד ןוא ,ן'ַאטָאריס ןושרג ןזח

 .רעטעברַא ןוא ןשטנעמ-סקלָאפ ןופ ןענַאטשַאב זיא רעכלעוו

 ַא ןריגיריד ן'ווָאיל ןעזעג ןעמ טָאה טָא :קרָאי וינ ןיא ךיוא עקיבלעז סָאד

 ,ןע'נַאמשרעה יכדרמ ןזח טימ קרַאּפדַארָאב ןיא ,"לא-תיב, לּפמעט ןיא רַאכ

 טָאה טָא ןוא ,לָאה יגענרַאק ןיא טרעצנַאק-םינזח ןסיורג ַא ןריגיריד רעדָא

 רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ ןשידיא ןופ רָאכ םעד ןריגיריד ןעזעג םיא ןעמ

 -רעקניל רעד ןופ ןרָאכ ךיוא ןוא ,רָאכ גניר רעטעברַא ןַא רעדָא ,דנַאברַאפ

 ןענייז עכלעוו ,"רָאכ .רענַאטיַארב, רעד יוװ ,גנוגעווַאב רעוויסערגָארּפ

 ןעוועג זיא סָאד טָא .דנַאברַאפ קיזומ ןשידיא ןטימ ןעוועג ןדנוברַאפ לעיציּפָא

 רעטבַאגַאב רעד ,טנעגיריד רעסיורג רעד -- ווָאיל ַאעל טייקכעלנעזרעּפ יד

 ,רערישזנַארַא-רעטסיימ ןוא רָאטיזָאּפמָאק

 וצ גונעג ןייז ָאד טעוװ ןעגנורישזנַארַא-עקידרעטסיײמ ןופ קידנדער

 ןרעוו עכלעוו רעדיל-סקלָאפ עשידיא עטמירַאב-טלעוו עכלעזַא ןענַאמרעד

 -ןיד ַא, ,"עלעדוד ַא, :יװ ,סעניב-טרעצנַאק עטסערג עלַא ףיוא ןעגנוזעג

 ךיוא סָאװ ,"ךעלעדרעפ ָאיװ ,ָאיוװ, ,"תבש ףיוא לד'נזח ַא, ,"טָאג טימ הרות

 לוָאּפ רענעברָאטשרַאֿפ רעד ייז ןשיווצ ,רעגניז עשידיא-טשינ עטמירַאב

 זיא סע ואוו טרעצנַאק ַא טרעהעג לָאמַא ןיש ריא טָאה .ןָאסבָאר

 ַא, רעדָא ,"עלעדוד ַא, ןעגניז טשינ לָאז רֶע זַא ,סרעיּפ ןַאשז ןטָארטעגסױרַא

 !?"תבש ףיוא לד'נזח ַא, יצ ,"טָאג טימ הרות-זיד

 ךָאנ ןוא רעדיל-סקלָאפ עשידיא יד טָא ןופ ןעגנורישזנַארַא ס'ווַאיל

 ןענעפע סעיצקודַארטניא-ָאנַאיּפ יד .קרעוו:רעטסיימ עטכע ןענייז ערעדנַא

 ןטײלגַאב סָאװ ןשזַאסַאּפ יד .רעדיל עקיזָאד יד ןופ תומשנ יד ףיוא ךייא רַאפ

 -עגסיוא עכלעזַא ןענייז רעדיל עטנַאמרעד עקיזָאד יד ןופ סעידָאלעמ יד

 ןוא ןָאט ןיא שילַאקיזומ:ךייר ,עטרילודָאמעגסיוא-ןייפ עכלעזַא עטעטסיימ

 ַא ןיא טקוקעגנײרַא טלָאװ ריא יווװ ,עקידנעלגיּפשּפָא עכלעזַא ,רילָאק

 ,ךייט ןרעטיול

 סָאװ ?רעדיל-סקלָאפ עשידיא עטנַאמרעד יד טָא רָאנ סעּפע סָאװ ןוא
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 שירעטסיימ ױזַא טָאה ווָאיל ָאעל עכלעוו ,רעדיל-סקלָאפ ערעדנַא יד טימ זיא

 ַא רימ ליּפש עמָאי ,עמָאיי :רעגייטש ַא -- טרישזנַארַא ןוא טעברַאַאב

 ,"עלעדלעוו ןיא ףיט ,, ,"דניק ןיימ ,עקנילויל , ,"ןפיוק ךעלעשיפ, ,"עלעדיל

 רעד , ,יקסווַאשרַאװ .מ .מ ןופ דיל עקיצרַאה סָאד רעדָא ,"ךעלעבייט ייווצ,

 !? ךָאנ ןוא ,ךָאנ ןוא ,ךָאנ ןוא -- ,"םעדָאפ

 רעד ןבירשעג טָאה ,"דיל-סקלָאפ ןשידיא םוצ גנואיצַאב ןייז,

 ןגרָאמ , םעד ןיא ,ןַאמנערָאק לארשי טנעגיריד ןוא רעקיזומ רענעברָאטשרַאפ

 לָאמעלַא טָאה רֶע .ענרעדָאמ ַא זיא , ,1948 ,יַאמ ןט-6 םעד ,"טייהיירפ

 רעד ןיא טריפעגניײרַא סע טָאה ןוא דיל ןיא עשידָאלעמ סָאד טקורעגסױרַא

 רע טָאה טימרעד .ליטס ןשילַאקיזומ-ןייר םעד ןוא עמרָאפ רעשיסַאלק

 ןשידיא םעד ןוא דיל-סקלָאפ ןשידיא םעד תובישח ליפ רעייז טכַארבעג

 טשינ .ןעגנופַאש עשיגרוטיל ענייז ןיא ןעווע ג ךיוא רע זיא ױזַא .רָאכ -סקלָאפ

 ןיא טָאה תורוד עקידרעירפ יד ןופ רָאטיזָאּפמָאק רעשיגרוטיל רעשידיא ןייא

 ןַא ןפַאשעג ,סעיציזַאּפמָאק עטלַא טעברַאַאב .ןוקית ןייז ןענופעג ן'ווָאיל ָאעל

 טשינ קעטָאילביב רעשיגרוטיל רעד וצ ןגָארטעגיײב טָאה ןוא עיינ טימ רצוא

 ."קיזומ-סקלָאפ רעד וצ יוו רעקינייװו

 רעשידיא רעד ןיא טייקכעלנעזרעּפ עלַאקינוא ןַא ןעוועג זיא ווָאיל ָאעל

 -ןַארַא ןוא סרָאטיזַאּפמָאק עשידיא טסולפנייאַאב טָאה רע .קיזומ ןוא הניגנ

 :רעטסיימ עזָאוטריװ ןייז .ןטנעגיריד-רָאכ יוו רעקינייוו טשינ סרערישז

 -רָאכ עשידיא ךס ַא ףיוא ןעוועג עיּפשמ טָאה רָאכ ַא ןריגיריד ןופ טפַאש

 ןוא :סקלָאפ עשידיא ןריגיריד ןופ רעגייטש ןייז טּפיוהרעביא .ןטנעגיריד

 ןשידיא םעד ייב ,שטנעמ-סקלָאפ ןשידיא םעד ייב טָאה רע .ןרָאכ-רעטעברַא

 ןשידיא םוצ ןה ,דיל-סקלָאפ ןשידיא םוצ ןה טפַאשביל ַא ןענופעג רעטעברַא

 ןופ סעװנַאק עטיירב ףיֹוא סעיציזַאּפמָאק ןפַאשעג טָאה רע .דיל ןשיסַאלק

 טסקעט ס'שאוהי ףיוא עטַאטנַאק ןייז ,לשמל ,יוװ ,סרעגייטש עקימענרַאפ

 סיואכרוד זיא סָאװ ,עיציזָאּפמָאק ַא -- "רעמייב יד ייב בוט םוי ַא זיא'ס,

 קידנסנַאוינ ,טסייג ןוא טסוג ןיא ךעלשידיא ,טמערופעגסיוא-ןייפ ,שידָאלעמ

 ,קיברַאפ ןוא

 -עגנָא סנפיוה טצונעגסיוא ןעגנופַאש עשילַאקיזומ ענייז ןיא טָאה רע

 ןוא ,טריזינרעדָאמ זיולב ייז ןוא םינוגנ-סקלָאפ ןוא ןוויטָאמ-סקלָאפ עטלמַאז

 ,עקיטנייה ןרָאוװעג ןענייז קינכעט יד ןוא ַאּפמעט יד ,םטיר םעד רָאנ טשינ

 ןוא ,רעקיטנייה ,רעיינ ןרָאװעג ןענייז אפוג םינוגינ ןוא ןוויטָאמ יד ךיוא רָאנ
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 וװָאיל .ןח ןלַאנָאיצידַארט ןטלַא םענופ ןרָאלרַאפ טשינרָאג ייז ןבָאה ייברעד

 עלַאיצַאס ענייז טימ יוו טוג ױזַא ,ןוויטָאמ עלַאנָאיצַאנ ענייז טימ טָאה

 ענעגנוזעג סָאד ,טרָאװ ענעגנוזעג סָאד טפַארק ַא רַאפ סָאװ ,ןזיווַאב ןוויטָאמ

 ןוא רעטכערעג ַא רַאפ לגנַארעג םעניא ןייז ןעק ,עמעָאּפ רעדָא ,דיל

 רעזנוא -- טרָאוװ:הליפת סָאד חוכ ַא רַאפ סָאוװ ךיוא ןוא ,טלעוו רערעסעב

 ,טסייג רעזנוא ןופ גנוביוהרעד רעד רַאפ ןייז ןעק -- דיל-זעיגילער

 "תונליאל הנשה שאר, עטַאטנַאק ס'ווָאיל טנָאמרעד רעירפ ָאד בָאה ךִיא

 ןבירשעג זיא סָאוװ ,טסקעט סע'שאוהי ףיוא (רעמייב יד ןופ בוט-םוי רעד)

 םעד ןופ ןרָאוװעג ןבעגעגסױרַא זיא ןוא ,ָאנַאיּפ ןוא ָאלָאס ,רָאכ רַאפ ןרָאװעג

 ךיילג ןיוש .1940 ןיא ,קרָאי וינ ןיא ,"דנַאברַאפ קיזומ לַאטנעניטנָאקסנַארט,

 יד שילַאקיזומ ןדיײלקַאב עכלעוו רענעט עטשרע יד ןופ ,ןָא ביױהנָא ןופ

 רעטנַאקַאב-שימייה ַאזַא עייוו א ךייא טיג ,עמעָאּפ רעד ןופ תורוש עטשרע

 ַא יו ןוא ,ךייא ייב ןצרַאה ןיא ףיט ןקַאבעגניײא ןגיל רענעט סעמעוו ,ןוגינ

 רעייא ןדנוצעגנָא ןוא ןעמוקעג ךייא וצ לָאמַאטימ טלַאוװ הרושב עקיטכיל

 יד ןיא בוט-םוי רעד .גנומיטש רעקיד'בוט:םוי טימ ,דיירפ טימ המשנ

 םעד ןופ טרעדלישעג טפַאהרעטסומ טרעוו רעמייב יד ייב רעדלעוו

 ןוא ןרילָאק:עשילַאקיומ ,ןטרַא-ןָאט ענעדישרַאפ ןיא רָאטיזָאּפמָאק

 יד ןײרַא ןלַאפ טָא ,סָאטלַא יד טָא ,סָאנַארּפָאס יד ןעגניז טָא :סעיצַאע רַאװ

 ,ברַאפ רעדנַא ןַא ,ןָאט רעדנַא ןַא ןיירַא טגנערב רעדעי ;ןסַאב יד ןוא ןרָאנעט

 ךיז טדיינש טימ רעד ןיא טָא ןוא .עזַארפ ןוא טרָאװ ןופ שטייטסיוא רעדנַא ןַא

 טפול רערָאלק רעד ןיא ײװָאלָאס ַא יוװ ,ָאלַאס-ָאנַארּפָאס עכעלרעייפ ַא ןיירַא

 ,ןײרַא

 סָאד טגייטש סע ןוא רעדנַאנַאפ ךיז טלקיוו עוונַאק עשילַאקיזומ יד

  לָאמַא סָאװ טרעוו ,סיוא ךיז טרעטיירב ,רעסערג טרעוו החמש יד ;דליב

 סע ןקנופ עקידנעילג סעמעוו ,דָאר רעקידרעייפ ַא יו ,רעקיברַאפ ,רענעש

 יד ןוא .םורַא ןרָאג םעד ןטכײלַאב ןוא ןטייז עלַא ןיא ךיז ןעילטעצ

 גנע ױזַא ןוא -- ןיילַא ךיז ןופ שממ טסילפ ןוא טסילפ טײקצנַאג עשינַאמרַאה

 סע זַא ,קיזומ רעד טימ עמעַאּפ רעד ןופ טסקעט רעד זיא ןסָאגעגנעמַאזוצ

 טקעטשעגנָא טרעוו ריא !ןפַאשעג סע טלָאװ שטנעמ ןייא יו ךייא ךיז טכַאד

 ןוא דיירפ רעייז טימ ,רעמייב יד ייב בוט-:םוי םעד ןופ ןעגנַאלק יד טימ

 סע יו רענעט יד ךרוד טליפ ריא ;ילברעדנַאנַאפ ןוא טייקנירג ,סקואוו

 יד יו טרעה ריא ןוא ,רעטעלב יד ךיז ןעקשוש סע יו ,ןגייווצ יד ךיז ןגעװַאב
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 ןעגניז ,טַאלב וצ טַאלב ןופ ,םיוב וצ םיוב ןופ םורַא ןצנַאט סָאװ ,ךעלעגייפ

 ןוא רעקיברַאפ ליפ ךָאנ רעמייב יד ןופ בוט-םוי םעד ןכַאמ ןוא ,ןעשטשיּפ ןוא

 .רעכייר

 רעד ןופ ףוס םייב טקנוּפ ןטסכעה ריא טכיירגרעד עיציזָאּפמָאק יד

 :רעטרעוװ יד ףיוא עמעָאּפ

 ,רעמייב יד ייב החמש ַא זיא'ס ,

 ,רעדלעוו יד ןיא הנשה-שאר

 ,תויח ןוא שטנעמ ,למיה ןוא דרע

 "! בוט-םוי טוג :ייז ןשטניוו עלַא

 -רעייפ ריא וצ גנופַאש עסיורג ןייז רָאטיזָאּפמָאק רעד טגנערב ָאד

 זיא סע .קורדנייא ןכעלסעגרַאפמוא ןַא רעביא טזַאל סָאװ ,סקַאמילק ןטסכעל

 ץווָאיל לפייווצ ןָא טָאה סָאװ ,ןעגנופַאש עטסנבעגעגנייא עמַאס יד ןופ ענייא

 !תחנ ךס ַא טפַאשרַאפ

 :.רעטסיימ סלַא טלַארטשעגסױרַא ווָאיל טָאה ץלַא ןופ רעמ רעבָא

 עפרַאש ןוא טנעה עקיד'פושיכ ייווצ ענייז טימ טָאה סָאװ ,טנעגיריד

 טָאה רע .רעגניז ַא רַאפ רָאכ ַא ןיא םענייא ןדעי טכַאמעג ןגיוא עקידנענערב

 ,שינעטנעק ןוא ןסיוו ןשילַאקיזומ ןייז טימ זיולב טשינ ןדנוצעגנָא רעגניז יד

 ןשידיא םוצ ,שטנעמ-סקלָאפ ןשידיא םוצ עביל רעפיט ןייז טימ ךיוא רָאנ |

 טָאה רע :"רצויה דיב רמוחכ, ןעוועג םיא ייב ןענייז רעגניז יד .רעטעברַא

 רָאנ טָאה רע סָאוװ גנידצלַא ט'פושיכ'עגסױרַא ,ןיינ ,ןגיוצעגסױרַא ייז ןופ

 ,טלָאװעג

 -סקלָאפ רעשידיא רעטסואווַאב רעד טָאה קירוצ ןרָאי עגנַאל טימ ךָאנ

 ןוא טסינַאטעילעפ ,רעדיל-סקלָאפ עשידיא ןופ רעלמַאז ,ןליוּפ ןיא רעגניז

 ןט5 םעד ,"טנייה , רעװעשרַאװ ןיא ןבירשעג ,סינּפיק םחנמ ,רעקיטירק-קיזומ

 ,רָאטיזָאּפמָאק רעלופטנַאלַאט ַא זיא ווָאיל ָאעל ליפיוו ףיוא , :1928 ,רעבָאטקָא

 ןופ רעלקיוטנַא ןוא טנעגיריד סלַא רע טָאה ןטסנידרַאפ-לּפָאט ליפיוזַא

 רעקידנליפ-ןייפ ןייז .לַאינעג זיא טנעגיריד סלַא ווָאיל .גנַאזעג םענייש

 ליפוצ ןלעװ ןופ ,רעגניז ַא יב טקעפעד ןטסדנימ םעד ןרעהרעד וצ רעיוא

 :ךרָאקַא ענייר-לָאטשירק ענייז ;ןָאט םעד ןענעפע ליפוצ רעדָא ,ןקעד

 ַא ןשעלסיוא ןוא ןטלַאהסיוא ןייז ;רָאכ םייב טפַאש רע סָאװ ,ןעגנַאלק

 ןופ הגרדמ רעטסכעה רעד זיב גנַאזעג-רָאכ םעד ןזָאלבעצ ןייז ,ָאטַאמרָאפ

 ןטסנייר םוצ זיב ,טפַארק עקיבלעז יד ןשעלסיוא ןוא עיסערּפסקע ןוא טפַארק



 ינדרי יכדרמ 500

 טכַאמעג ןיווָאיל טָאה ןעמַאזוצ גנידצלַא סָאד -- לוק:רעדיוו ַא ןופ גנַאלקּפָא

 עצנַאג יד טָאה ווָאיל .גנַאזעג-רָאכ ןשידיא ןופ רעטסיימ ןסיורג םעד רַאפ

 ,"רַאכ ַא ןדליבסיוא ןיא טגײלעגנײרַא ענייז המשנ

 טָאה ,ן'ווַאיל וצ ןעגנַאגעגוצ טשינ זיא'מ לקניוו ַא רַאפ סָאװ ןופ ,ץרוק

 טרעהעג לָאמַא טָאה סָאװ רענייא רעדעי .ןרעדנואווַאב טזומעג םיא ןעמ

 רעדָא לוש ןיא ,רָאכ-סקלָאפ ַא רעדָא ןלענַאיסעּפָארּפ ַא ,ןעגניז רָאכ ַא םענייז

 ןעוועג טשינ זיא רע ואוו םוטעמוא .טּפַאכרַאפ ןעוועג זיא ,טרעצנָאק ַא ףיוא

 רע טָאה ,ביבא-לת רעדָא שזדָאל ןיא ,טשערַאקוב ןיא רעדָא ענליוו ןיא

 ַא ןטלַאה וצ ױזַא יו דוס םעד טסואוועג טָאה רע .םתוח ןייז טגיילעגקעװוַא

 ןטכע טימ ןדנוברַאפ טפַאשנַאמכַאפ רעטוג ןופ זעטניס רעד .רָאכ ןסיורג

 רעדעי ייב ןליפ טזָאלעג ךיז טָאה ,טייקיאעפ רעשיגָאגַאדעּפ ןוא טנַאלַאט

 ,טייהנגעלעג

 ןופ קיזומ ןוא הניגנ רעד וצ טרעהעגוצ זיולב טשינ ךיז טָאה ווָאיל ַאעל

 זיא רע ואוו .ךיז ייב ןצרַאה ןיא ןגָארטעג יז טָאה רע רָאנ ,קלָאפ ןייז

 יד ןרָאפעגטימ ןוא ןעגנַאגעגטימ ךיוא םיא טימ זיא ןרָאפעג ןוא ןעגנַאגעג

 ,הלכ ןייז יוװ ,עמַאמ ַא יו טלכעקעג יז טָאה רע .קיזומ ןוא הניגנ עשידיא

 ןוא רענָאיצולָאװער רעד ,שטנעמ-סקלָאפ רעד ,דיא רעזעיגילער רעד

 רעד ,טסידנוב ןוא טסינויצ רעד ,טסילַאיצָאס ןוא טסילַאנַאיצַאנ רעד ,רַאטנוב

 ןופ ןעגנַאלקּפָא ןענופעג ןבָאה ,עלַא ,עלַא -- טסינומָאק ןוא טסיכרַאנַא

 עלעניגירַא ס'ווָאיל ןיא ייס ןעגנובערטש ,ןלַאעדיא ,תומולח ערעייז

 ס'ווָאיל ןיא ךיוא ןוא ,רעדיל-סקלָאפ עטרישזנַארַא ענייז ןיא ייס ,ןעגנופַאש

 גנַאזעג ןופ רערעל ,סרעטסעקרָא ןוא ןרָאכ ןופ טנעגיריד סלַא ןטייקיטעט

 ,טנַאה ַא טגיילעגוצ רע טָאה םוטעמוא .ןרַאנימעס ןוא ןלוש-רעדניק ןיא

 .ןעוועג חצנמ רע טָאה םוטעמוא ןוא -- חוכ ןייז טרירטסנַאמעד

 ןרָאג םענופ (ןעיניק) ןינק רעד ןעוועג זיא ווָאיל ָאעל :טרָאװ ןייא טימ

 ! קלָאפ ןשידיא

 סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא עטסטבילַאב עניימ ןופ רענייא ןעוועג זיא ווָאיל

 ןכלעוו ,רעדַא ןשידיא םעד םיא ןיא טליפעג בָאה ךיא .ןטנעגיריד-רָאכ ןוא

 קרַאטש רימ זיא רע .סעיציזַאּפמָאק ענייז עלַא ןיא ןעגנוזעגניירַא טָאה רע

 ןייז ןביירש וצ טּפַאכעגנָא ךיז ךיא בָאה רעבירעד ןוא ,ןעוועג טנעָאנ

 ךוב ַא -- 1960 רָאי ןיא ,טיוט ןייז רַאפ ץרוק ןענישרעד זיא סָאװ ,עיפַארגַאיב

 טימ ךוב םעד ןביירש טצעזעג ךיז בָאה ךיא .ןטייז טרעדנוה ףניפ םורַא ןופ
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 ענעגייא ןיימ ןבירשעג טלָאװ ךיא יו גנַאגוצ ַא טימ ןוא טפַאשביל סיורג

 ןייז לָאז ךוב סָאד ידכ טלעג ןייק טגרַאקעג טשינ טָאה ווָאיל .עיפַארגָאיב

 עקַאט טָאה .ןזעוו-רעכיב ןשידיא םעד ןיא ןבַאגסיױא עטסנעש יד ןופ ענייא

 גרעבדלָאג .צ .ב ,"גָאט ,, ןופ טסינמולָאק רענעברַאטשרַאפ רעטסואווַאב רעד

 ַא ךיוא זיא רָאנ ,קרעוו לַאטנעמונַאמ ַא רָאנ טשינ זיא ךוב סָאד זַא ,ןבירשעג

 .עבַאגסיוא ַאזַא ןבָאה וצ בוטש ַא ןיא גנוריצ

 רע טגָאז ,ךוב םוצ ןבירשעג טָאה ווָאיל ָאעל סָאװ המדקה רעד ןיא

 :ןרעדנַא ןשיווצ

 ןריפרעטנוא ףרַאד רעטלע ןפיט ַא טכיירגרעד רע ןעוו שטנעמ רעדעי,

 טָאה סָאװ רעלטסניק ַא טרפב -- ןעגנואוטפיוא ןוא ןבעל ןייז ןופ לכה-ךס ַא

 יו רעבָא .גנופַאש רעטייווצ ַא רעדָא רעד ןבעגעגקעװַא געט ןוא ןרָאי ענייז

 ןוא טייזעצ זיא ןפַאש ןוא ןבעל ןיימ זַא ,לכה-ךס ַא ןריפרעטנוא ךיא ןָאק

 יד ףיונוצ םענ ייג ?ןטנעניטנַאק ןוא רעדנעל ענעדישרַאפ רעביא טײרּפשעצ

 ענעי ןוא יד סָאװ ,ןעגנובעלרעביא ,ןטנעמָאמ עקיגנַאב ןוא עקידיירפ עלַא

 -ץרא ןוא עקירעמַא ,עּפָאריײא ןיא לטעטש ןוא טָאטש ,הליהק עשידיא עסיורג

 ךיא בָאה ָאד :קנַאדעג ןפיוא רימ טמוק סע !טפַאשרַאפ רימ טָאה לארשי

 ַא -- טרָאד ;עטירד ַא -- ָאד :עטיײיוװוצ ַא -- טרָאד :עיציזָאּפמָאק יד ןפַאשעג

 טָאה ,ָאלָאס ןוא עלַארָאכ ,עיציזָאּפמָאק עדעי :רעקילדנעצ יד ןיא ,עטרעפ

 /זיא סע שרעדנַא יו .גנובעלרעביא ןוא טייצ ,ףורסױרַא ריא ,עטכישעג ריא

 ,עשרַאוו רעדָא שזדָאל ,טשערַאקוב רעדַא ענליוו ןופ ןפַאש ןוא ןבעל ןיימ

 רעבָא .ןעוועג טימעג ןיימ זיא שרעדנַא ךיוא ױזַא ,ביבא-לת רעדָא קרָאי-וינ

 םעד ןופ ןעוועג טשרעהַאב םוטעמוא ךיא ןיב ןעוועג טשינ ןיב ךיא ואוו

 ןופ לַאוװק םוצ ןגיוצעג דימת ךימ טָאה סע ןוא טסייג ןשידיא ,ןוחטב ןשידיא

 י ,קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד

 ע'טושּפ עשידיא רעטרעדנוה יד ןופ ייס טכַארט ךיא סָאװ לָאמ סעדעי;

 ,ןטנעגילעטניא לטרעפ ןוא עבלַאה ,עצנַאג יד ןופ ייס ןוא ןשטנעמ-סקלָאפ

 ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,ןשטנעמ-רעטעברַא עקיצרַאה ןוא ןלַאנָאיסעּפָארּפ

 ךיז טייגעצ ,ןרָאכ ענעדישרַאפ עניימ ןיא ןעגנוזעג רימ ייב ןבָאה עכלעוו

 עצנַאג ןענופעג ןגעוו עניימ ףיוא ךיא בָאה ,סנטייווצ ! תחנ ןופ ץרַאה ןיימ

 ץעכלעוו ,םינוגינ-סקלָאפ ןוא רעדיל-סקלָאפ עשידיא ענעדישרַאפ ןופ תורצוא

 ַא ןרָאװעג ןענייז ןוא טרישזנַארַא ןוא טעברַאַאב ,ןבילקעג לרעּפ יוװ בָאה ךיא

 ןופ ,קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד ןופ ןטנעמַאדנופ יד ןופ לײט-דנַאטשַאב
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 רַאפ רענעט ןּפעש סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא-טשינ ךיוא ןוא עשידיא ןענַאװ

 .ןעגנופַאש עלַאטנעמורטסניא ןוא ןלַאקָאוו עשילַאקיזומ ערעייז

 ינדרי יכדרמ עגעלָאק ןוא טניירפ ןיימ ןופ ןעלטיּפַאק ענעבירשעגנָא יד ,

 ןעמוקעגסיוא דָארג זיא סע סָאװרַאפ ,ךעלטיּפַאק ןציירד ןופ טײטשַאב

 םעד -- .רימ רַאפ שילָאבמיס טשינ סע זיא רעבָא ,טשינ ךיא סייוו "ןציירד,

 ,הווצמ-רב ןעמ טרעוו רָאי ןציירד וצ !? ללכב דיא ןוא רָאטיזָאּפמָאק ןשידיא

 ליפ ךָאד ןוא ןרָאוװעג הווצמ-רב לָאמ ןביז דלַאב ,דלַאב ןיוש ןיב ךיא רעבָא

 עשיזיפ יד ,תמא .ןײיגנָא ןוא ןיגנָא ױזַא טנעקעג ךָאנ טלָאװ ךיא זַא ,ךיא

 ןוא טגָאלש טסייג רעד רעבָא ,ןזָאלרַאפ ןָא זייווכעלסיב ךימ ןבייה תוחוכ

 ...?רָאי ןצעביז טלַא ןעוועג טלָאוװ ךיא יו ,רימ ןיא ךָאנ טלעווק

 ןיא זיב ךיז טָאה ,זיוש תוחוכ ןיא ךַאוװש שטָאכ ,ווָאיל ָאעל !קיטכיר ,ָאי

 ןרערט עסייה ענייז .שירעפַאש ןוא גנוי ןטלַאהעג ןבעל ןייז ןופ גָאט ןטצעל

 רַאפ טנגעזעג םיא טימ לָאמ עטצעל סָאד ךיז בָאה ךיא ןעוו ןקַאב עניימ ףיוא

 ...םויה:דע ךָאנ ךיא ליפ ,עקירעמַא-םורד ןייק עזייר רערעגנעל ַא רעניימ

 לטיט םעד טגָארט סָאװ ,עיפַארגַאיב רעד ןופ לטיּפַאק עטשרע סָאד

 הלא, :תורוש יד טָא טימ ןבױהעגנָא ךיא בָאה ,"ןוגינ ַא ןופ טרובעג רעד,

 ןייז סָאוװ ,ןוגינ ַא ןופ טרובעג םענופ עטכישעג יד זיא סָאד ..."תודלות

 ,"ווָאיל ָאעל -- זיא ןעמָאנ

 לייוו .ןרעה ןזָאל גנַאל ,גנַאל ךיז טעװ גנַאלק ןייז .ןוגינ רענעדלָאג ַא

 ןרָאװעג ןבירשעגנָא ןענייז וװָאיל ָאעל רעלטסניק ןוא שטנעמ םעד םורַא

 ןוא ןעגנוטייצ עקיכַארּפש ןיא ןעלקיטרַא רעטרעדנוה ןוא רעקילדנעצ

 ךיז טלגיּפש סע עכלעוו ןיא ,סעידעּפָאלקיצנע ןוא ןענַאקיסקעל ,ןלַאנרושז

 ףיוא טָאה סָאװ ,םענייא ןופ ערעירַאק ןוא טנַאלַאט רעכייר-קיברַאפ ַא ּפָא .

 ןבעל ןלערוטלוק ןוא ןשילַאקיזומ-שידיא ןיא טקריוועג םינפוא יילרע'לכ

 ןופ ןעז ריא טנעק סָאד .ןטנעניטנַאק ןוא רעדנעל ענעדישרַאפ ןיא -- ללכב

 םעד טגָארט רעכלעוו ,ךוב ןיא ךיז טניפעג סָאװ עיפַארגָאילביב רעכייר רעד

 | ,"ווָאיל ַאעל, :ןעמָאנ

 ןקירָאי-טרעדנוה ןייז וצ ןעמָאנ ןייז ךיא ןַאמרעד עביל סיורג טימ

 ,גָאט-ןריובעג

 יי .ג ,1978 ,26 .בעפ ,"טייהיירפ ןגרָאמ,



 ןציטָאנ עשיפַארגָאיּב
 ןוא

 ןגוצסיוא-קיטירק





 ןציטָאנ עשיפַארגָאיּב

 ַא ,ענשעווָאלס ןיא ןרָאוװעג ןרָאבעג זיא ינדרי (יכדרמ -- לטָאמ)

 ,רימָאטישז ןופ טייוו טשינ ,עינרעבוג רענילָאװ ןיא עלעטעטש ןיילק

 טשינ ריר ןייק ךיז טָאה סָאװ עמַאמ ַא ייב ,דנַאלסור ,עניַארקוא ןיא

 -ארמג ַא ,טחוש ַא ןטַאט ַא ייב ןוא ,על'השעמ ַא ןָא ןוא םַארג ַא ןָא ןָאטעג

 יירד עקיבלעז יד טימ ןטלַאהעג ךיז טָאה רעכלעוו ,הליפת-לעב ַא ןוא דמלמ

 .עקירעמַא ןיא קידנעייז ךיוא -- ןבעל ןייז ןופ גָאט ןטצעל ןזיב ,תוסנרּפ

 טנרעלעג טָאה ,ןפור םיא טגעלפ'מ יוװ ,עלעטָאמ ,רעקיטכיר -- לטָאמ

 ןוא ,לטעטש ןופ רערעל ןוא םידמלמ עטסעב יד ייב ,םירדח עטסנייפ יד ןיא

 ,רוטַארעטיל רעשיאערבעה רעד ןוא ארמג ,ך"נת ףיוא ןרָאוװעג ןגיוצרעד זיא

 ןייק קידנעמוק טשרע טנעקַאב ךיז רֶע טָאה רוטַארעטיל רעשידיא רעד טימ

 -רעד ַא ןגָארקעג יינספיוא טָאה רע ואוו ,רָאי 15 ןופ רעטלע ןיא ,עקירעמַא

 :שילַאקיזומ ַא ךיוא ןוא ,עשילגנע ןַא ייס ,עשידיא ַא ײס -- גנואיצ

 .עשיטַאמַארד

 רֶע זיא 1929 ןיא טשרע רעבָא ,גנוי רעייז ןביירש ןביוהעגנָא טָאה רע

 רֶע תעב ,ןעגנַאפעגנָא טָאה רע ןעוו ,רעביירש רעלענָאיסעּפָארּפ ַא ןרָאװעג

 רעד ןיא ,ןרעטשינ ןוא ןכוז ,ןענרעל ןטימ ןיא ןטלַאהעג ךָאנ טָאה

 ַא .ץטַאק השמ ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא "טלעוו עשידיא , רעיפלעדַאליפ

 ןוא הניגנ רעשידיא ןגעוו ןעלקיטרַא עשילַאקיזומ ןוא ןעגנולייצרעד ץוח

 ןעמָאנ םעד) ןַאמרעש לטָאמ ןוא .מ ןעמָאנ םעד רעטנוא קיזומ רעניײמעגלַא

 ןיא רע טָאה (לארשי:ץרא ןיא קידנבעל רעטעּפש ןעמונעגנָא רֶע טָאה ינדרי

 -עזייר ןוא רעטַאעט ןגעוו ןעלקיטרַא טקורדעג ךיוא "טלעוו עשידיא , רעד

 יד טנכערעגניײרַא ,עּפָאריײא ןיא ןכוזַאב יירד ענייז ןופ סעיצנעדנָאּפסע רָאק

 ,עקירפַא-ןופצ ןיא ןכוזַאב ייווצ ,ירּפַאק ןוא רַאטלַארביג ,ארעדַאמ ןעל א

 .שארב לארשי:ץרא טימ טנעירָא ןטנעָאנ םעד ןוא

 ןַאמרעש לטָאמ ןעמַָאנ ןרעטנוא ינדרי יכדרמ טָאה 1920 בױהנָא ןיא

 םעניא ןעוועג זיא סָאד :עניב ַא ףיוא טירטסױרַא ןטשרע ןייז טכַאמעג

 רעכעלטנגוי ַא ןיא רָאיטקַא ןַא סלַא עיפלעדַאליפ ןיא "רעטַאעט ןָאסביג;
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 עשידיסח, ןעמָאנ ןטימ עטערעּפָא ןַא ןיא ,לָאר-גנַאזעג רעשיטנַאמָאר

 ןייז ןרָאװעג טליּפשעג ךיוא ךָאנרעד זיא רעטַאעט ןקיבלעז םעניא ."סיקנעי

 ,"ףָארטש עקיבייא יד , ןעמָאנ ןרעטנוא עמַארדָאלעמ ענעבירשעגנָא ענעגייא

 "ץרעירַאק-עשירעליּפשיוש , ןייז .טליּפשעגטימ ךיוא טָאה רע רעכלעוו ןיא

 ןטימניא גנולצולּפ ךיז טָאה רע לייוו ,לייוו עצרוק ַא זיולב ןטלַאהעגנָא טָאה

 קירוצ ךָאנרעד זיא רע .לארשי-ץרא ןייק ןרָאפעגקעװַא זיא ןוא ןביוהעגפיוא

 -קירוצ רעדיוו םורַא םישדח רָאּפ ַא ןיא זיא ןוא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג

 .לארשי-ץרא ןייק ןרָאפעג

 סלַא טויבעד ןטשרע ןייז טכַאמעג ינדרי יכדרמ טָאה 1926 ןיא

 לארשי:ץרא ןוא רעדיל עשידיא טימ קרָאי-וװינ ןיא רעגניז-טרעצנָאק

 ףיוא טויבעד ןייז רֶע טכַאמ ךָאנרעד ךיילג .תוליפת עשי'נזח ןוא ןעגנַאזעג

 ץינַאּפמָאק רָאטקי רעד ןופ ןדַאלעגנייא ךיוא טרעוו ןוא ,ָאידַאר רעד

 .תוליפת עשי"נזח ןוא רעדיל לארשי:ץרא סדרָאקער ןיא ןעגניזוצנײרַא

 ,ַאקעד רַאפ סדרָאקער ןיא ןעגניזוצניירַא ןטעברַאפ ךיוא רע טרעוו רעטעּפש

 זיא רֶע סָאװ רַאפרעד .רעדיל עשיאערבעה ןוא עשידיא סוָאמיעפ ןוא ׁשֵא

 ייס עקירעמַא ןיא ןעגנַאזעג לארשי-ץרא ןעגניז וצ רעטשרע רעד ןעוועג

 -נײרַא ייס ןוא ןָאפָארקימ-ָאידַאר םייב ייס ,עניב-טרעצנָאק רעד ףיוא

 רעד, ןעמָאנ ןטימ ןרָאװעג טניורקעג רע זיא ,סדרָאקער ןיא ןעגניזוצ

 רעלוּפָאּפ קרַאטש ןרָאװעג זיא עכלעוו ,עמריפ ַא -- "רעגניז רעניטסעלַאּפ

 ןעוועג זיא רע .דנַאלסיױא ןיא ךיוא רָאנ ,עקירעמַא ץנַאג רעביא זיולב טשינ

 טמירַאב-טלעוו סָאד דרָאקער רָאטקיװ ַא ןיא ןעגניזוצניירַא רעטשרע רעד

 ."רעלעס טסעב , ַא ןרָאװעג זיא סָאװ ,"תולילה םיפי, :דיל ענערָאװעג

 ןייארַאפ רעביירש ץרּפ .ל .י ןופ טנוװָא ןשילַאקיזומ-שירַארעטיל ַא ףיוא

 ןיא ןטָארטעגפיוא זיא ינדרי יכדרמ ואוו ,קרָאי-וינ ןיא ,"לּפמעט רָאבייל , ןיא

 ךיז רֶע טָאה ,ןעגנַאזעג לארשי:ץרא ןוא רעדיל עשידיא ןופ םַארגָארּפ ַא

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןילדע םַאיליװ "גָאט , ןופ רָאטקַאדער ןטימ טנעקַאב

 ַא ןביירש וצ ןדַאלעגנייא םיא טָאה רע ןוא ,טנװָא םענופ רעציזרָאפ רעד

 -רעד טרעוו רע .קיזומ רענײמעגלַא ןוא רעשידיא רעביא ןעלקיטרַא עירעס

 ןייז ,"גָאט , ןיא רעקיטירק-קיזומ ןוא רעביירש-"רושטיפ , רעקידנעטש ַא ךָאנ

 רעד ךרוד .רָאי קיצנַאװצ עגרַאק ןטלַאהעגנָא טָאה טפַאשטעברַאטימ

 -קיטנוז ןוא עקיד'תבש יד ןופ ןטלַאּפש יד ףיוא ינדרי טָאה טייצ רעקיזָאד
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 ןוא רעשידיא ןגעוו סעירעס עצנַאג טקורדעגּפָא "גָאט , ןופ ןרעמונ עקיד

 ָאּפמָאק עטסואוַאב:טלעוו ,םינזח עטמירַאב ןגעוו ,קיזומ רענײמעגלַא

 ןעלקיטרַא סעירעס ,ןזָאוטריװ ײלרעלַא ,עשידיא-טשינ ןוא עשידיא ,סרָאטיז

 -עזייר ,יײװדָארב ןופ ןרָאיטקַא ןוא "סרַאטס רעדואווילָאה , עטמירַאב ןגעוו

 ,יַאווגורוא ,ליזַארב ,ָאקיסקעמ ןיא ןכוזַאב ענייז ןופ ןעגנוביײרשַאב

 רענַאקירעמא-םורד ןוא -לַארטנעצ ערעדנַא ךָאנ ןופ ןוא ַאבוק ,עניטנעגרַא

 רעד ןוא גנעל רעד ןיא ןרָאפעגסיױא לָאמ רעקילדנעצ ךיוא זיא רע .רעדנעל

 טזָאלרַאפ טָאה רע יוו םעדכָאנ .עדַאנַאק ןוא ןטַאטש עטקינייארַאפ יד טיירב

 ,"סטרעוורָאפ, ןיא טעברַאעגטימ טייצ לקיטש ַא רע טָאה ,'גָאט, םעד

 ,"לַאנרושז ןגרָאמ , ןיא ךָאנרעד ,סעבַאגסיױא עקידקיטנוז יד רַאפ ןבירשעג

 -וינ; לַאנרושז ןשירַארעטיל םעניא טעברַאעגטימ גיסעמלגער רעטעּפש

 ןופ רָאטקַאדער רעד ןרָאװעג ךָאנרעד זיא ןוא "טַאלבנכָאוװ רעקרָאי

 .לַאנרושז

 רעקרָאי-וינ ןייז ןופ ןדעררעביא טזָאלעג ךיז ינדרי יכדרמ טָאה 1940 ןיא

 ןופ זיא רע רעכלעוו טימ ,"ָארויב טסיטרַא לענָאשענ, רעד ןופ ,רעשזדענעמ

 בילוצ) לָאז רע זַא ,ןדנוברַאפ ןעוועג קרָאי וינ ןיא ןָא טירטסױרַא ןטשרע ןייז

 (טכַאמעג ןבָאה סדרָאקער עש"נזח ענייז סָאװ גלָאפרעד ןסיורג םעד

 עסיורג ןיא תוכוס ןוא ,תועובש ,חסּפ ,םיארונ-םימי ןענװַאד וצ ןעמעננָא

 רעקיזָאד רעד ןוא ,(עקירעמַא ןיא גהנמ רעד זיא'ס יוװ) ןלעטָאה ןוא ןלוש

 טָאה סע .גלָאפרעד רעסיורג ַא ןייז וצ םיא רַאפ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה טירש

 ןוא הסנרּפ רַאפ ןגרָאז זיא סע עכלעוו ןופ קיגנעהּפָאמוא טכַאמעג םיא

 ,ןביירש רעדָא ָאידַאר ,ןטרעצנָאק ןייק ףיוא ןקוקסױרַא טפרַאדעג טשינ רעמ

 עשידיא ,ןייארַאפ רעביירש ץרּפ .ל .י ןופ דילגטימ ַא זיא ינדרי יכדרמ

 ןַא :עינוי ןרָאיטקַא רעשידיא רעד ןופ דילגטימ-וויטוקעזקע ןַא ,דליג-ָאידַאר

 דילגטימ ַא ;:סנעיילע לעקירטַאעט רעשידיא רעד ןופ דילגטימ-וויטוקעזקע

 לָאמ ייווצ זיא ;םורָאפ קיזומ ;ןָאקיסקעל-רעטַאעט ןשידיא ןופ טעטימָאק ןופ

 טנעדיזערּפ סלַא ךָאנרעד ןוא טנעדיזערּפ-עציוו סלַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא

 לָאמ ייווצ ךיוא זיא רע .עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ דנַאברַאפ םינזח ןופ

 רעד ןופ רַאטערקעס ןוא טנעדיזערּפ-עציוו סלַא ןרָאװעג ןבילקעגסיוא

 :טימ עטשרע יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא רע .דליג-ָאידַאר רעשידיא

 -- ,"דרָאב ריעפלעוו, רעשידיא רעד ייב טַאר-קיזומ ןלַאנָאיצַאנ ןופ רעדילג
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 װָא טנעמסנעוודַא יהד רָאפ יטעײסָאס , רעד ןופ רעדנירג יד ןופ רענייא ןוא

 :סױרַא רעטעּפש זיא סע רעכלעוו ןופ ,"קיזוימ לקישזדרוטיל שיאושזד

 ןָאינוי ורביה , םייב "קיזוימ דערקיעס וװָא לוקס ןָאינוי ורביה יד , ןסקָאװעג

 טָאה עיצוטיטסניא:קיזומ עכיוה עקיזָאד יד .יטעניסניס ןיא "שזדעלַאק

 ןטסנידרַאפ עשילַאקיזומ ענייז רַאפ עמָאלּפיד ַא טימ ן'ינדרי יכדרמ טרעַאב

 ,הניגנ רעשידיא רעד ןופ דלעפ ןפיוא

 סעזייר .ח

 1956 ,דנַאליײא גנָאל
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 -וינ ,לַאנרושז ןגרָאמ .דירַאי ןשירַארעטיל ןפיוא -- רעקידעבעל רעד

 ,1950 ,15 רעבָאטקָא ,קרָאי

 רעקרָאיינ; רעמונ הנשה-שאר ןיא "שפנה ןובשח , ס'ינדרי .מ,

 ירַאטָאנ; ןייק טשינ ףרַאד סָאװ טנעמוקָאד ַא שממ זיא ,"טַאלבנכַאװ

 ןיא שינעכוז טָאג ַא .חסונ םעיינ ַא טיול ?ינעה יננה, ַא זיא סע .. ."קילבָאּפ

 וצ גָארטײב ַא . . .דומע םייב טייטש סָאװ םענייא ןופ ןעלקניוו עשידיא עלַא

 וצ ט'שלח סָאװ ןקיטלעוו-טנייה ךָאד ןוא ןדיא ןזעיגילער ַא ןופ טייקשידיא

 רעזנוא ףיוא עגנַאלקנָא ןַא זיא סע ... טשינ ןעק ןוא סרוקיּפא ןַא ןרעוו

 ",(לוש ןיא רָאנ טשינ) טייקטקידיילעגסיוא

 ,13 ץרעמ ,ָאקיסקעמ ,געוו רעד .םינינע רוטלוק -- זעשטיבערעב .ז א

8, 

 ןטלַאּפש יד ןופ ָאקיסקעמ ןיא זנוא ייב רעטנַאקַאב רעטלַא ןַא זיא ינדרי,

 עטשרע יד ןופ ןענייז ןוא םנימב םידיחי ןענייז ןעלקיטרַא ענייז ,"גָאט , ןופ

 ןוא רעכעלכַאז ַאזַא ,רעקיד'תומיענב ַאזַא זיא ליטס ןייז ,ןרעוו טנעיילעג םוצ

 טוג זיא רעביירש רעד זַא דלַאב טעז'מ זַא ,רעשירַארעטיל ַאזַא קיטייצכיילג

 ",טביירש רע רעכלעוו ןגעוו קיטַאמעט רעד ןיא טנווַאהַאב

 יד .רימ ןעייטשרַאפ טציא .ןיינ ןוא ָאי ןשיווצ -- יקסנַאשָאטַאב בקעי

 ,1943 ,15 לירּפַא ,סערייא-סָאנעוב ,עסערּפ

 רענַאקירעמַא .נ ןופ ןַאגרָא) "רוטלוק עשידיא , רעמונ רַאונַאי ןיא,

 "יארעד עטנַאסערעטניא רעייז טימ לקיטרַא ןַא טקורדעגּפָא זיא ("ףוקיא ,

 -עווָאס םעד ןגעוו ינדרי יכדרמ רעגניז ןשידיא-שיאערבעה ןופ ןעגנורענ

 ריע-ןב ַא סע'סינּפיק זיא ינדרי .סינּפיק קיציא רעלעטשטפירש ןשידיא ןשיט

 ןוא שירעדליב רעיוהעגמוא םיא טלייצרעד רע ןוא םַאטשּפָא ןייז ןעק רע ןוא

 ןטריטנַאלַאט רעיײיז ןקיזָאד םעד ןופ ןפַאש םוצ לסילש םעד שממ טיג רע

 ","געט ןוא םישדח , קרעוו ןטמירַאב ןופ רבחמ רעד ,רעלעטשטפירש

 צ11
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 רעד .וטפיוא ס'יינדרי .גָאט ַא רעביא גָאט ַא -- ןַאהַאק ןָאמַאלַאס .פָארּפ

 .1948 ,17 רַאורבעּפ ,ָאקיסקעמ ,געוװ

 עסערּפ רעשידיא רעקרָאי-וינ רעד ןיא קירוצ רָאי טכַא ןַא טימ זיא'ס,

 ףיוא ןרידנעטערּפ ןענעק טכער טימ לָאז סָאװ ,שטנעמ ןייא ןייק ןעוועג טשינ

 ןייז טימ .ינדרי יכדרמ ןעמוקעג זיא'ס זיב ,"רעקיטירק-קיזומ , ןעמָאנ םעד

 סָאװ ,ןזָאלב ןעמונעג טניוו רעיינ ַא טָאה יײודָארב-טסיא ףיוא ךיז ןזייווַאב

 ,ןשינעעשעג ןגעוו ךיוא יו ,ןרָאטיזָאּפמָאק ןוא קיזומ ןגעוו ןביירש ךייש זיא

 ַא .קיומ ןופ טלעוו רעד ןיא ןטייקכעלנעזרעּפ ןוא ןעגנוניישרעד

 ןיא ,ןעלקיטרַא ענייז ןיא ינדרי טדײלקַאב ,הגרדמ רעטשרע ןופ טסילַאנרושז

 ,שינעטנעק-קיזומ עכעלטנירג ,םרָאפ רעקידנעיצנָא רעטנַאסערעטניא ןַא

 ףיוא קילבסיוא ןטייוו ַא ןוא עטכישעג-קיזומ ןופ ןגַארפ ןיא ןסיוו ןדילָאס

 ענעטלעז יד רע טציזַאב םעלַא םעד וצ .ללכב טלעוו-רוטלוק זוא-טסנוק רעד

 :טציזַאב טסילַאנרושז רעטוג רעדעי טשינ וליפא סָאו ,טפַאשנגייא

 טנעמעלע םעד ןטעברַא ענייז ןיא ןפוא ןטַאקילעד ַא ףיוא ןעגניירבוצניירַא

 "טסערעטניא ןעמויה , שילגנע ףיוא טסייה'ס סָאװ ,םעד ןופ

 ןוא עטכישעג רעד ןגעוו טביירש רע ןעוו "םייה רעד ןיא ,, זיא ינדרי}

 ןעוו ,יוו ױזַא טקנוּפ ,וויטָאמ ןשי'דיסח ןסיוועג ַא ןופ ןזעוו ןלעוטיריּפס םעד

 ַאלַאנַא רע ןעוו ;עינָאפמיס רעטסיינ סע'שטיװָאקַאטסָאש ןגעוו טדער רע

 רעסיוועג ַא ןופ רעטקַארַאכ ןשידיא ןכעלגנירּפשרוא םעד טריז

 רָאנָאטסָאב םעד ןגעוו טליצרעד רע ןעוו יו ,עמעט רעשילַאקיזומ

 ןוא טנעגיריד ריא ,יקציוועסוק יעגרעס ןוא רעטסעקרָא ןשינָאפמיס

 רעקידלארשי:ץרא רעד ןופ תוהמ םעד ןגעוװ :רעמערופ רעשירעלטסניק

 רָאגיא ןופ ןכירטש:רעטקַארַאכ יד ןגעוו ,יו ױזַא טקנוּפ ,קיזומ

 .ןעגנופַאש ס'יקסניווַארטס

 ןטגייווצרַאפ ןוא ןטיירב םעד ףיוא טײקטנװַאהַאב עקיטײזלַא יד טָא;

 ןגעוו ןביירש וצ טייקיאעפ עקידריווקרעמ ןייז סוילּפ ,טיבעג ןשילַאקיזומ

 ןיא ןפַאשעג ץינדרי סע ןבָאה ,קידנעיצנָא ןוא גנירג סעמעט עשילַאקיזומ

 רע סָאװ ,ץַאלּפ ןק"דובכב םעד קרָאי-וינ ןופ עסערּפ רעשידיא רעד

 טשינ טרָאד זיא רעירפ לָאמנייק .קיזומ ןיא "ץעּפס , סלַא טציא טמענרַאפ

 ןוא קיסעמכַאפ ױזַא סעמעט עשילַאקיומ ףיוא ןרָאװעג ןבירשעג

 ",ינדרי יכדרמ סע טוט סע יװ ,קידנעיצנָא ױזַא קיטייצכיילג
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 -וינ ."רעגניז רעניטסעלַאּפ רעד , -- ינדרי יכדרמ -- טרַאבלעג לכימ

 ,1942 ,14 רַאורבעפ ,טַאלבנכָאוו רעקרָאי

 ןופ ןעגנושטייטסיוא עקיצרַאה ןוא (רָאנעט ַא) עמיטש עשיריל ס'יינדרי,

 ,םידיסח רעטנזיוט רעקילדנעצ ןפַאשעג םיא ןבָאה ,רעדיל לארשי:ץרא יד

 "ןעמַארגָארּפ-ָאידַאר עכעלטנכעוו ענייז וצ וצ ךיז ןרעה עכלעוו

 ,טַאלבנכַאו רעקרָאי-וינ .ןעּפ רעד ןופ ץיּפש ןפיוא -- ןעלג .ג סחנמ .רד

 ,1953 ,25 רעבמעצעד

 ,עקיצרַאה ,עמיטניא ענייז טימ רוטַארעטיל רעזנוא טרעכײרַאב ינדרי,

 ןייז ןיא ןעלקיטרַא ענעבירשעגפיוא טנַאה רעטינעג ןוא קילב-ןפרַאש ַא טימ

 סעיזנעצער "עדנגָאלש , עצרוק ענייז ךיוא יוװ ,"גנַאלק ןוא טרָאװ, עירעס

 *,קיזומ ןוא רעטַאעט רעביא

 -סָאנעוב ,גנוטייצ עשידיא יד .ןטרעצנָאק ןגעוו -- יקסנַאשזָאר לאומש

 ,1948 ,14 ילוי ,סערייא

 לָאז ,תושדח-םינּפ ַא ןצנַאגניא זנוא ייב זיא סָאװ ,ןזח ַא ןוא רעגניז ַא זַא,

 םוש ילב זיא ,רעטַאעט ןטצעזַאב-לופ ַא ןיא ןטערטפיוא טויבעד ןייז וצ ךיילג

 ןיא .לזמ-רב רעסיורג ַא ,םינּפה ,זיא ינדרי יכדרמ .שודיח רעסיורג ַא קפס

 רעביירש ַא ,ינדרי ,זיא רֶע סָאװ ,קלח ןשּפיה ַא רעכיז טָאה לזמ ןטוג םעד

 ןיא טרעצנָאק ןטשרע סעמעוו וצ ןוא הניגנ וצ גנואיצַאב רעלעדייא ןַא טימ

 -רעלטסניק ןוא :רעביירש עצנַאג יד ןעמוקעג זיא סע "ליעסלָאס , רעטַאעט

 ,סערייא-סָאנעוב ןופ החּפשמ

 ַא .הליפת ןוא דיל ןופ רעריטערּפרעטניא רעקיד'תוקיתמ ַא זיא ינדרי,

 .ןָאטנורג ןכייוו ַא טימ רקיע רעד ,רָאנעט רעשיריל ַא ,עמיטש עניילק

 ןַא ףיוא ןליּפש רָאנ ,ןעגניז טרעה'מ טשינ זַא סיוא ךיז טכַאד זייוונטנעמָאמ

 ,טייוו ,ַאכע ןַא יו סע טגנילק ,לוק סָאד ףיוא טביוה רע זַא . . .עלַאלַאקוא

 ,דלעפ ןיא גנַאזעג יו ,טייוו

 ןוא ,הליפת ןוא דיל סָאד ןשטייטסיוא ןפיוא טנעצקַא םעד טגייל ינדרי,

 טימ .רעשטיײטניײרַא ןוא רעשטייטרַאפ סלַא קיטכערּפ זייוונלעטש זיא רע

 ,עירָאטידיוא רעד רַאפ ץרא-ךרד ןפיט ַא טימ ,גנַאזעג רַאפ דובכה:-תארי

 סָאװ ,גנוטלַאה רענייפ טימ ,טעטעיּפ טימ ,טסנרע ,לדייא ,טנעגילעטניא

 .חור-תחנ ַא טפַאשרַאפ
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 רעד ףיוא ןסקָאווע גסיוא זיא ,רעקיסקואוולטימ ַא ,טסיטרעצנָאק רעד,

 ןוא ךעלשידיא ,ןטסעשז עקישַאר ןָא ,סָאמ טימ ,גנוטלַאה ןיא שיסַאלק ,עניב

 טסנוק יד ללכב ןעק רע .טעצלַאפ םענייש ַא טָאה ינדרי .שיטלעווסיורג ךָאד

 ".טעצלַאפ םוצ ןעשזַאסַאּפ ןיא הירב ַא רע זיא רקיע רעד ךָאנ ,ןעגניז ןופ

 יד .ינדרי יכדרמ ןופ טירטפיוא רעטשרע רעד -- יקצינטישז .ל .רד

 ,1948 ,14 ילוי ,סעריײא-סָאנעוב ,עסערּפ

 םענופ קיגנעהּפָאמוא ,ןעגניז ןעק ןוא יוװ ןוא סָאװ טסייוו ינדרי יכדרמ,

 ןכייר ַא טגָאמרַאפ ,שילַאקיזומ טולָאסבַא זיא רע .םיטש ןייז ןופ ןָאזָאּפַאיד

 -רעטניא רעשילַאקיזומ רעד טייקלופרילָאק ןבעג וצ ןוא ןריאירַאוװ וצ שוח

 ;הניגנ רעד ןופ רוקמ םעניא ןעגנירדוצניירַא טזייווַאב ןוא ןעק ;עיצַאטערּפ

 ןוא יוו טסייוו ;ץנעגילעטניא ןוא טנעמיטנעס טימ ,חמ ןוא ץרַאה טימ טגניז

 שנעגנוזעגסיוא יד ןדניב ןפיוא ,טרָאװ ןפיוא ּפָארט םעד ןלעטש וצ ױזַא יוו

 זיא םעד קנַאד ַא ןוא -- טייקנייפ ןוא טייקלדייא טימ יז ט'נחיַאב ;עזַארפ

 טלדנַאװרַאפ "לעיסלָאס, רעטַאעט ןיא טירטפיוא רעטשרע ןייז עקַאט

 ",טקַא-טסנוק ןוא -רוטלוק רעקיטכיר ַא ןיא ןרָאװעג

 ,ָאקיסקעמ ,געוו רעד ,טדער'מ סָאװ עלַאמ -- םיױבסיוו םהרבא

 ,1951 ,12 רעבָאטקָא

 ןשיאערבעה ןוא ןשידיא ןופ רעשטייטסיוא ןוא רעגניז רעטמירַאב רעד ,

 רָאי יירד ַא טימ ָאקיסקעמ ןיא ןעוועג זנוא ייב ןיוש זיא ,ינדרי יכדרמ ,דיל

 ןוא עשידיא ןופ ןטרעצנָאק ענייז ףיוא טקיצטנַא ןעמעלַא טָאה ןוא קירוצ

 ַא ךיוא זיא רע זַא ,ןזיווַאב ךיוא ינדרי טָאה טציא .רעדיל לארשי-ץרא

 ,רעלטסניק-דומע רעסיורג

 ,לוש "לארשי-יחדנ, רעסיורג רעד ןיא םיארונ:םימי טנוװַאדעג טָאה רע,

 יד רַאפ שינעדנעטשרַאפ ןוא ליפעג ןפיט ַאזַא טימ ,ןענוַאד ןקַאמשעג ַאזַא

 ַאזַא טימ ,שעממ ינעה יננה, םעד ןגָאז ױזַא ;תוליפת עקיד'מיארונ:םימי

 ייב ךָאנ ןעמ טָאה ,שפנה-תוכפתשה ַאזַא טימ ,רעטיצ-המשנ ןפיט-קיצרַאה

 ".טרעהעג טשינ לוש ןיא זנוא

 -- (טייז:טנָארפ רעד ףיוא טכירַאב ןסיורג ַא ןופ) סמייט קרַאייוינ יהד

 ,1945 ,14 לירּפַא
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 םעיווקער ןשידיא ןלענָאיצידַארט םעד ןעגנוזעג טָאה ינדרי יכדרמ ןעוו,

 -ּפָא טציא זיב זיא סָאו גניטימ-לַאירָאמעמ ןטסערג םעד ףיוא "אלמ לא,

 טנעדיזערּפ םענעברָאטשרַאפ גנולצולּפ ןכָאנ דנַאל ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג

 ןופ םלוע ןַא רַאפ טלעווזור ָאנַאלעד ןילקנערפ ןטַאטש עטקינייארַאפ יד ןופ

 סָאװ רעטנעס טנעמרַאג םעניא ןעיורפ ןוא רענעמ טנזיוט טרעדנוה רעביא

 ,קרָאי-וינ ןיא טנעדרָאעגנייא ןטכענ ןבָאה סנָאינוי רעטעברַא ענעדישרַאפ

 ,ַאידרַאװג-ַאל ָאלערָאיפ ,קרָאי-וינ ןופ רָאיעמ םענופ גנוקילײטַאב רעד טימ

 זיא ,עטָאלפ ןוא טפול ,ײמרַא רעד ןופ טיילרעטילימ עקיגנַאר-ךיוה ןוא

 רעקישיור קרַאטש רעכעלנייוועג רעד ףיוא טייקליטש עקיד'ארומ ַא ןלַאפעג

 ",וינעווע רעטעביז

 רעקרָאי-װינ .רעביירש עשידיא טימ ןשינעגעגַאב עניימ -- שולת .א

 ,1954 ,20 רעבמעטּפעס ,טַאלבנכַאװ

 סנטצעל בָאה ךיא ןעוו ,טשַאררעביא םענעגנָא ינדרי ךימ טָאה ...,

 רעטעברַא עיירפ , רעד ןיא ,ן'רידַאנ השמ ןגעוו לקיטרַא ןייז טנעיילעגרעביא

 ןוא רעביירש ןגעוו ןביירש וצ טנַאלַאט טָאה רע זַא ,טעז ןעמ ."עמיטש

 טָאה ינדרי יו ,ןסנַאוינ ענייז עלַא טימ ץ'רידַאנ ןּפַאכפיוא ןוא .קרעוו ערעייז

 ",טכייל טשינ זיא ,לקיטרַא ןצרוק ַא ןיא ,ןָאטעג סע

 רעקרָאי-ינ .לקיטרַא רעקיטומ ס'נדרי -- ןַאמרעקוצ סַאיליװ

 ,1953 ,26 ינוי ,טַאלבנכָאװ

 ןגרָאמ, ןופ גנַאגרעטנוא םעד ןגעוו ךס ַא טנעיילעג בָאה ךיא,

 קורדנייא ןפיט םעד ןזָאלעג טשינ טָאה לקיטרַא רעדנַא ןייק רעבָא ,"לַאנרושז

 ןיא עסערּפ רעשידיא רעד ןיא זנוא ייב טלעפ ןָאט רעקיזָאד רעד .ס'ינדרי יו

 ,טסולרַאפ רעטסערג רעזנוא זיא ,רימ טכַאד ,סָאד ןוא טייצ רעטצעל רעד

 טשינ ןבָאה עכלעוו ,זנוא ייב רעביירש עטלייצעג יד ןופ זיא ינדרי,

 םעד ,עסערּפ רעשידיא רעקילָאמַא רעד ןופ עיצידַארט עטסנעש יד וסעגרַאפ

 ייס רשו"מוא ןגָארטרַאפ טשינ ןעק רעכלעוו ,טסייג ןקידנרילעבער

 טגערעגפיוא ךָאנ ןעק רעכלעוו ןוא ,לעודיווידניא ייס ןוא ךעלטפַאשלעזעג

 זיא סע .רעטקַארַאכ-ײטרַאּפ ןייק טשינ ןגָארט עכלעוו םינינע ןגעוו ןרעוו

 ריא ןופ עדָאירעּפ רעטצעל רעד ןיא עסערּפ רעזנוא זַא ןסיוו וצ טוג

 ןופ טסייג ןכעלטנגוי םעד ןרָאלרַאפ ןצנַאגניא טשינ ךָאנ טָאה גנַאגרעטנוא

 *,לָאמַא
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 ,ינדרי יכדרמ ןופ לבוי רעשירַארעטיל רעקירָאי 25 רעד -- ןַאסלענ מ

 ,1955 ,28 רַאונַאי ,טַאלבנכָאוו רעקרָאי-וינ

 טשינ טרעהעג ,רעלעטשטפירש רעד ,ינדרי יכדרמ זַא ,רימ טנייש סע,

 ,ןטקַאפ ,ןשטנעמ ,ןעגנוניישרעד ,ןכַאז :ץלַא ןיא רעבָא ,ןעמזיא ענייק וצ

 סָאד -- ןגָאז טלָאװ ךיא ,עשיטעטסע סָאד ,ענייש סָאד םיא וצ טרילעּפַא

 סָאד ,עכעלגעטלַא סָאד ןופ סױרַא טביוה רע סָאװ ,עקיד'הריתי-המשנ

 סָאד .ץנַאלעסקע-רַאּפ טעטסע:רעלטסניק רעד זיא רֶע .עקידעכָאװ

 טייל ןטייווצ ַא טימ ,ןפוא ןכעלרעדנואוו ַא ףיוא ,םיא ייב ךיז טקינייארַאפ

 טעז רע יוװ ,תמא םעד ןכוז ןכעלסימָארּפמַאקמוא ןקידנעטש ןטימ --- וויטָאמ

 ענייז רַאֿפ ףמַאק ןקיטומ ןייז טימ ןוא ,םיא טיײטשרַאפ ןוא םיא

 .ןעגנוגייצרעביא

 ןופ רָאנ ,לעטשנָא ןָא ,עזָאּפ ןָא ,רעטקעריד ַא זיא ןביירש ןפוא ןייז,

 ןיא ,עניטנעגרַא ןיא ריצַאּפש ַא ףיוא ךייא טמענ רע יצ .סױרַא ןצרַאה

 רעדָא ,קרָאי-וינ ןופ סוינעווע ןוא ןסַאג יד ףיוא רעדָא ,ָאקיסקעמ ןיא ,ליזַארב

 ,ןרעטקַארַאכ טרעדליש רע ןעוו יצ ;רעביירש עשידיא טימ סעומש ַא ףיוא

 -וטלוק-לַאיצָאס ףיוא טריגַאער ,ןעמעלבָארּפ-טסנוק ףיוא טמענ רע רעדָא

 םעד ןופ םעטָא ןעמערַאװ םעד ריא טליפ -- ןעגנוניישרעד עלער

 ",אפוג ןבעל עקידנריסלוּפ סָאד -- שממ ,רעלטסניק

 רעשיטסילַאנרושז:שירַארעטיל ס'ינדרי -- ןַאהַאק ןַאמַאלַאס .פָארּפ

 ,ָאקיסקעמ ,עמיטש יד .לבוי ןשירַארעטיל ןקירָאי 25 ןייז דובכל .וטפיוא

 ,1955 ,27 רעבמעווַָאנ

 ,רָאפ ךיז טימ טלעטש ,טייקכעלנעזרעּפ ַא יו ,ינדרי יכדרמ סָאװ סָאד ,

 ַא זיא רע .םלשומ ןעמָאנ ןטימ טנכייצַאב ךעלטנייוועג שידיא ןיא טרעוו

 ןענופעג ןבָאה ןטייקיאעפ ענייז סָאװ ,טנַאלַאט ןקידנטײדַאב ַא טימ שטנעמ

 ,ןטיבעג ענעדישרַאפ ףיוא קורדסיוא ןַא

 ןעמ זומ ,קיטײזלַא טייקכעלנעזרעּפ ס'ינדרי ןטכיײלַאב ליווימ ןעוו,

 ןופ רעגניז רעד :ןענייז ייז ןוא ,ןטקעּפסַא ענעדישרַאפ עריא ןדײרמורַא

 ןפיוא ,רַאוטרעּפער:רעדיל-סקלָאפ ןוא ןשירעלטסניק-ןיײימעגלַא ןשידיא

 רעד ןוא טסנוק רעקידניטערּפרעטניא ,רעקידנפַאש:רעדיוו ןופ טיבעג

 ,טסיצילבוּפ ןוא רעקיטירק-קיזומ ,טסיאייסע רעד ןוא ;רעלטסניק-דומע

 ,טיבעג ןשיטסילַאנרושז ןפיוא
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 -קיזומ םוצ ,טסיאייסע םוצ :ןייגוצ טשינ לָאז'מ ינדרי ןכלעוו וצ,

 :רעבלעז רעד קורדנייא לכה-ךס רעד זיא ,טסיצילבוּפ םוצ רעדָא רעקיטירק

 ענייז קידנעטשלופ טשרעהַאב רע .רעביירש רעטנכייצעגסיוא ןַא זיא ינדרי

 יד ךייש זיא סָאוװ ייס ,טײקכעלכַאז ןופ טקנוּפדנַאטש ןופ ייס ,סעמעט

 ,טרעדָאפ ,טדערעגמורַא טרעוו סָאװ ,ןינע רעד סָאװ ,קינכעט עשירעביירש

 ,ץלַא ןיא זיא רע .טײקמערַאו רעכעלשטנעמ ןופ לקניוו-קוק ןופ ייס ןוא

 טימ רֶע טביירש ױזַא טקנוּפ ןוא ,טריסערעטניארַאפ ףיט ,טביירש רע סָאװ

 ןשיווצ טנעיילעג ןבָאה וצ טשינ ךיז ןָאמרעד ךיא .גנוגייצרעביא רעקרַאטש

 סָאװ ,לקיטרַא ןַא רעדעפ רערַאבטכורפ ןייז ןופ ןעגנופַאש ענעדישרַאפ יד

 ."ץרטּפוצּפָא, ןרָאװעג ןבירשעג זיא

 ןורכז ןפיוא לכ-תישאר טגניירב "טסיאייסע רעד ינדרי, לטיּפַאק רעד,

 רעקרָאי-וינ רעד ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה רע סָאװ ,ןטעברַא עכיײרלָאצ ענייז

 יד טימ ןדנוברַאפ ןענייז סָאװ ,יד לעיצעּפס ,סעמעט עשיגרוטיל ףיוא עסערּפ

 ךָאנ טרעוו סָאװ ,םזיריל ןפיט טימ ןעגנורדעגכרוד ןענייז ייז .םיארונ:םימי

 סָאד .שידיא ןשיניַארקוא ןכייוו ןייז ךרוד קורדסיוא םוצ טכַארבעג רע'טלוב

 יו ,לָאמַא ןלעוו ייז ןעוו .טרָאװ ןופ ןיז ןטסנעש ןוא ןטסעב ןיא ןעייסע ןענייז

 ַא רָאג ןייז ייז ןלעוװ ,םרָאפ-ךוב ןיא ןרעוװ ןבעגעגסױרַא ,ןפָאה ךיז טליוו סע

 טייוו זיא סָאװ ,רנַאשז ןשירַארעטיל םעד טָא ןופ רעייטשוצ רעקידנטײדַאב

 ,רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןיא ןטָארטרַאפ ךיירלָאצ טשינ

 ןגעוו ןטעברַא ס'ינדרי ןענייז טנַאסערעטניא רעקינייוו טשינ;

 רָאג רע זיא ָאד ךיוא ,ןטיבעג ערעדנַא ףיוא רעלטסניק ןוא רעלעטשטפירש

 ַא טימ ןכַאז עטסנרע טגָאז רע ,טסיה סָאד ,טסיאייסע ןַא טפָא

 עמעט רעד ףיוא טעברַא ןייז .ןּפיל יד ףיוא לכיימש ןשירעלעטשטפירש

 ןענייז ענייז ןעגנולדנַאהּפָא עכלעזַא .ליּפשייב ַא יוו ןעניד ןעק ,"ייווגנימעה,

 ,ןלַאנַאב ןיא טשינ ,ןענַאטשרַאֿפ טרעוו שילגנע ןיא סָאװ ,םעד ןופ טכױהַאב

 ןעמויה, יו ,ןיז ןרענייפ ,ןרעפיט ןיא רָאנ ,ןשיטסילַאנרושז-לעג

 ןענייז סָאװ ,ןדָאזיּפע ןעגנוביײרשַאב ענייז ןיא ןיירַא טבעוו רע ."טסערעטניא

 רעסעב לָאז רענעײל רעד ידכ ,ךעלטנזעוו רָאנ ,"טנַאקיּפ, טשינ

 עטריזירעטקַארַאכ יד ןופ "ךיא , ןקיטסייג ,ץ'תמא םעד ןיא ןעגנירדניירַא

 ,ןטייקכעלנעזרעּפ

 ,ןטסנידרַאפ עכעלטנייוועגרעסיוא טָאה ,רעקיטירק-קיזומ רעד ,ינדרי,

 "וינ רעד ןיא טייקיטכיוו ןיא ןטשרע רָאג סלַא קעװַא םיא ןלעטש סָאװ
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 זיב :ןרעוװ טגָאזעג ךעלטייד ןוא רָאלק ָאד לָאז .עסערּפ רעשידיא רעקרָאי

 ןיא קיטירק-קיזומ ןייק םזילַאנרושז ןשידיא רעקרָאי-וינ םעד ןיא טָאה םיא

 ָאד לָאז עכלעזַא סלַא .טריטסיזקע טשינ ,טרָאוװ ןופ ןיז ןכעלטנגייא םעד

 סָאװ ,ץנַארָאנגיא עקידנריזילַאטנעמיטנעס ןייק טשינ ןרעוו ןענַאטשרַאפ

 ,"ךעלטעג , ,"שילמיה , ןופ טַאלב-ןגייפ םעד טימ טייקטעקַאנ ריא וצ טקעד

 שינעטנעק רָאנ ,ןטיײקיגָאז טשינרָאג עכלעזַא ךָאנ ןוא "ךעלכײלגרַאפמוא,

 טשינ ,עטעדנירגַאב שיגָאל ,קרעוװ םענופ שינעדנעטשרַאפ ,קיזומ ןופ

 וצ ךיז טייקיאעפ ,רעריטערּפרעטניא םוצ ןעגנורעדָאפ עשיטנַאדעּפ

 רעשירַארעטיל ןוא ,יינספיוא לָאמ סעדעי טסנוק רעטכע טימ ,ןרעטסײגַאב

 רעד ןיא טָאה ינדרי יכדרמ .ליטס ןוא ךַארּפש רַאפ שוח טסייה סָאד :טנַאלַאט

 .קיטירק:-קיזומ עקידריוו טכַארבעגנײרַא עסערּפ רעשידיא רעקרָאי-וינ

 ,טסיצילבוּפ רעד ,ינדרי :ביבח ןורחא ןורחא ןוא,

 :עסערּפ רעשידיא רעקרָאי-װינ רעד ןופ "לבירעט טנַאפנָא , םעד ןיא,

 רעקיטרָאד רעד ןופ ןַאגרָאעסערּפ םעד -- 'טַאלבנכָאו רעקרָאי-וינ;

 עקידנצנעלג ס'ינדרי טפָא רימ ןענעייל -- עיציזַאּפָא רעשירַארעטיל

 לָאמנייא טשינ .טיבעג-רוטלוק ןופ סעמעט ףיוא ןעלקיטרַא עשיטסיצילבוּפ

 זַא ,טושּפ ןוא טסָארּפ טגָאז ןוא ןעמָאנ ןקיטכיר ןטימ ןכַאז ןָא טרָאד רע טפור

 רעד טימ ,טומ ןקידריווקרעמ ַא טימ סע טוט רע ."טעקַאנ טייג גינעק רעד,

 ַא יו .ןטרעוו ערעכעה רַאפ טפמעק סָאװ ,ןשטנעמ ַא ןופ טייקנקָארשרעדמוא

 לייט רעקידנטיילנייא רעד ןעניד ןעק טומ ןכעלרעגריב םעד טָא ןופ ליּפשייב

 ןרעגנעל ןטקורדעג "טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ; ןיא סנטצעל ָאד ןייז וצ

 ,רענפעש .ב ןגעוו לקיטרַא

 ַא יו ייס ןוא רעקיטירק:קיזומ ַא יוװ ייס ,טסיאייסע ןַא יוו ייס ,

 ןגָאז וצ טנַאלַאט םעד ייס ןוא ןגָאז וצ סָאװ ינדרי יכדרמ טָאה ,טסיצילבוּפ

 ןוא קיטכיו ןביירש ןייז טכַאמ סָאד .ןפוא םענעגייא ןייז ףיוא סע

 ".טנַאסערעטניא

 -סָאנעוב ,לגיּפש רעד .ינדרי יכדרמ רעגניז רעשידיא רעד -- ןַאמזורג .ל

 ,1948 ,ילוי ,סערייא

 ןוא רעלוּפָאּפ קרַאטש םיא ןבָאה סערייא-סָאנעוב ןיא ןטירטפיוא ענייז ,

 רעשידיא רעגיה רעד ןופ ןזירק עלַא ןשיוצ טכַאמעג טבילַאב

 ַא ךיוא זיא ינדרי יכדרמ .טייצ רעצרוק ַא רָאג ןיא -- ןוא גנורעקלעפַאב
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 ןוא ןשירעביירש ןייז רימ ןעגניירב עקַאט טייז רעד ףיוא ןוא רעביירש

 ","ןימאמ'-ינא , ןשיטסיטרַא

 -סָאנעוב ,גנוטייצ עשידיא יד .טלעוו רעשי'נזח רעד ןיא -- ץינלַאטס ןתנ

 ,1951 ,13 ,טסוגיוא ,סערייא

 םענופ גנוליײטּפָא עשירַארעטיל עכײרסטלַאהניא יד קידנרידוטשכרוד,

 םינזח םענופ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא סנטצעל זיא סָאװ ,"לַאנרושז םינזח;

 ךרוד קוידב ןעמ טנעייל ,קרָאי-וינ ןיא עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ דנַאברַאפ

 ןַא ןיא טעטכירעג שיטַאמַארגָארּפ ,לַאירעטַאמ ןקידנרעלַאב ןצנַאג םעד טָא

 ,ינדרי יכדרמ ןופ טריטקַאדער ,גנַאגוצ ןכעלטפַאשנסיװ:שימעדַאקַא

 ןגעוו שינעקנעדכַאנ עפיט ןוא ליפעגכָאנ ןטוג רָאג ַא טימ ןעמ טביילברַאפ

 "תונזח, ךיז טפור סָאװ ,גייווצ-טסנוק ןשידיא ןקידנטײדַאב ןסיורג םעד טָא

 עקידנרינימָאד יד ןשיוצ ןעוועג גנַאל תורוד רַאפ זיא סָאוװ ןוא

 ןכעלטפַאשלעזעג-לַאנָאיצַאנ-זעיגילער רעזנוא ןיא ןרָאטקַאפ עקידנקריוװַאב

 ,רוטלוק-סקלָאפ רעזנוא ןופ גנַאג ןכעלטכישעג םעניא ןוא ןבעל

 -ריש רעד -- תונזח, ץ'צנַאלג בייל ןופ ןעלקיטרַא עשילַאקיזומ יד,

 ןופ גנַאג רעד , ץ'ינדרי יכדרמ ןופ ןוא "ןסַאמ-סקלָאפ עשידיא יד ןופ םירישה

 ערַאברעדנואוו ,םיריקי-םינינפ תמאב ןענייז "קיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעד

 ".ןרעוװו טצַאשעגּפָא קירעהעג ןפרַאד סָאװ ,ןעלרעּפ

 ,עמיטש יד .הניגנ עסיז ןוא גנַאזעג ,תוחילס .רוציקב -- ןייטשניבור .מ

 ,1951 ,260 רעבמעטּפעס ,ָאקיסקעמ

 רע ,טשינ טיירש רע .תוחילס יד שרעדנַא רָאג טגָאז ינדרי יכדרמ,

 קיד'תומיענב ױזַא ךיז טגניז רע -- רענעט עכיוה רָאג ןייק וצ טשינ טייגרעד

 יז טגייל רע ,ןצַאז-טעבעג עטלַא יד סיוא טשטייט רע ןוא ןליפעג טימ ןוא

 ...טימ ךיז טגניז סע ןוא ןרעה וצ היחמ ַא זיא סע ;לױמ ןיא ןדעי ןיירַא

 :םימי ףיוא ןזח ןטימ טקילגעגּפָא "לארשי-יחדנ, רָאי:ייה טָאה סע,

 ןטלעז זיא ,ינדרי טיג סע יוװ חסונ ןקיצרַאה ַאזַא ןוא הניגנ עסיז ַאזַא .םיארונ

 -קיזומ ַאזַא ןייז ףרַאד'מ .תוליפת:-ילעב ןוא םינזח ייב טנייה ןעניפעג וצ

 וצ ידכ -- סע טוט ינדרי יו ,גנַאזעג טימ ןבעל ױזַא ןוא ,זיא ינדרי יו ,ץעּפס

 ".סע זיא רע יו תורימז-םיענ ַאזַא ןייז
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 עטרעטיילעג ס'ינדרי .גָאט ַא רעביא גָאט ַא -- ןַאהַאק ןַאמָאלַאס .ּפָארּפ

 ,1948 2 ץרעמ ,ָאקיסקעמ ,געוו רעד .טסנוק

 :-רעטניא עשידיא ןופ עדַאיעלּפ רעד ןשיווצ זיא ינדרי יכדרמ,

 ןשיפָאזָאליפ ַא טָאה סָאװ ,רעקיצנייא רעד רשפא רעלטסניק עקידנריטערּפ

 רע .דומע םייב ךיוא יו ,עניב-טרעצנָאק רעד ףיוא טייקיטעט ןייז וצ גנַאגוצ

 ,"לגיופ רעד יו ,יירפ , ןעגניז סָאװ ,יד וצ טשינ טרעהעג

 רע זיא הניגנ רעשידיא רעד ןופ ןזעוו ןטסכעלטנזעוו םעד ןיא ףיט,

 ןשיפיצעּפס סנדיא םעד ןענופעג טרָאד טָאה רע ןוא .ןעגנורדעגנײרַא

 םעד ןיא קיצנייא ריא טכַאמ סָאוװ ,שטיינק םעד ,קורדסיוא םעד ,גנַאגוצ

 ַא , :עמַארגַאטנעּפ רעד ךרוד ןקורדסיוא עלַאנָאיצַאנ ןופ רעטסעקרָא ןסיורג

 .(ייסע ןַא ס'ינדרי ןופ) ".ןוגינ ַא טמורב דיא ַא ,סעירַא ןייק טשינ טגניז דיא

 ייצעּפס ס'ינדרי סױרַא טסילפ עיצּפעצנָאק רעלַאטנעמַאדנופ רעד טָא ןופ

 :רעטסיימ יד יו רעקינייו טשינ ,טריטערּפרעטניא רע ןעוו ,ףושיכ רעלע

 ",קינכעט-גנַאזעג ןייז ןופ טפַאש

 ינדרי יכדרמ רעביירש ןוא רעגניז-סקלָאפ רעד -- יקסנַאשזַאר לאומש

 ,1948 ,6 טסוגיוא ,סערייא סָאנעוב ,גנוטייצ עשידיא יד .קעװַא טנייה טרָאפ

 ןיא ןעוועג זיא רע סָאװ ,טייצ רעצרוק רעד ןיא טָאה ינדרי יכדרמ,

 ַא יו ,ןזיירק ענעדישרַאפ ןיא עיטַאּפמיס יד ןענואוועג ,סערייא סָאנעוב

 טָאה רע .רעביירש ַא יו ןוא ןזח ַא יו ,שטנעמ ַא יו ןוא רעגניז-סקלָאפ

 ןייז טימ ,טימעג ןוא טייקלדייא ןייז ךרוד קורדנייא ןַא טזָאלעגרעביא

 ןייז טימ ,ןטרעצנָאק ענייז ךרוד .ליפעג ןעמערַאװ ןוא ץנעגילעטניא

 טרעטנענרעד ינדרי יכדרמ טָאה ,ןייטשרַאפ ןוא דיל סָאד ןריטערּפרעטניא

 רע טָאה תונזח ןיא .םלוע רעזנוא וצ דיל לארשי:ץרא סָאד

 ןוא .הליפת ןיא טייקכעלמיטסקלָאפ ןוא טײקשידָאלעמ יד ןכָארטשעגרעטנוא

 ערעזנוא ןופ דיל ןוא דיל-סקלָאפ ןשידיא םוצ טפַאשביל טקעוועג טָאה רע

 ַא ןגָארקעג ןבָאה "גנוטייצ עשידיא יד ןופ רענעייל יד .ןטעָאּפ עטוג

 ,רעביירש ןכעלטימעג םעד ן'ינדרי טימ ךיז ןענעקַאב וצ טייהנגעלעג

 רעשידיא ןיא רעוט ,ןעוטפיוא עשידיא ןביײרשַאב וצ ךיז טימַאב רעכלעוו

 ",ללכב רעלטסניק יוװ ,קיזומ ןוא הניגנ

 ,סערייא סָאנעוב ,גנוטייצ עשידיא יד .קידנעייגיײיברַאפ -- יַאמעינ 9

 ,1948 ,6 טסוגיוא
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 טגניז רע רעבָא ,עמיטש עכיוה רעייז ןייק טשינ טָאה ינדרי רעגניז רעד,

 טשינ רעבָא .ןרעה וצ היחמ ַא זיא סע ןוא םענעגנָא ,קידווע'נח ,ןייש רעייז

 ןזיווַאב רע טָאה ,עכיוה קרַאטש ןייק טשינ זיא עמיטש ןייז סָאװ קידנקוק

 רעטנזיוט ןופ ןרעוו טרעהעג קיטיײצכיײלג לָאז גנַאזעג ןייז זַא ,ץנוק םעד

 טָאה עמיטש ןייז ,ָאי .קילבוּפער רעניטנעגרַא רעצנַאג רעד ןיא ןדיא

 רעקירָאפ ןופ טנוװָא ןַא ןיא ןעשעג זיא סָאד ןוא ,טייוו רעייז טכיירגרעד

 ".העשדָאידַאר רעשידיא רעד ףיוא טרעצנָאק ַא ןבעגעג טָאה רע ןעוו ,ךָאװ

 סָאנעוב ,עסערּפ יד .ינדרי יכדרמ קידנגעזעג -- יקצינטישז .ל .רד

 ,1948 ,6 טסוגיוא ,סערייא

 ס'ינדרי יכדרמ זַא ,ןרָאװעג טגָאזעג ןיוש זיא טייהנגעגלעג ַא יב,

 ןסיורג ןופ רעטקַארַאכ ןשירעלטסניק:רוטלוק ַא ןעניוועג ןטירטפיוא

 ױזַא יוו ןוא טגניז'מ סָאװ זיא ץינדרי יכדרמ ייב עקיד'רקיע סָאד .טײדַאב

 טמענ רע סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב ן'ינדרי יכדרמ ןופ טפַאשנגייא יד .טגניז'מ

 ".שדוקה-תכאלמ עכעלקריוו ַא יו ,"ןעגניז יו ןוא ןעגניז סָאװ, ןייז ףיוא

 רעקרָאי-וינ .ינדרי .מ .רוד ןיימ ןופ רעפַאש ןוא רעיוב -- ןַאמביל קחצי

 ,1954 ,21 רעבמעצעד ,קרָאי וינ ,טַאלבנכָאװ

 רעד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג זיא ןעגניז ןייז ןיא יו ,ןביירש ןייז ןיא,

 ץוח ,סיוא ךיז טנכייצ ליטס ןייז ,רערעדנואווַאב ןוא רעגניזַאב רעד :רעקיריל

 ןטעברַא עקינייא .טייקידהרבסה טימ ןוא טײקרַאלק טימ ,תולעמ ערעדנַא

 ןיא טכעלטנפערַאפ טָאה ינדרי עכלעוו ,רעטקַארַאכ ןשירעפמעק ַא ןופ

 עטקיטליגכיילגרַאפ רעזנוא וליפא טרעדורעגפיוא ןבָאה ,"טַאלבנכָאװ,

 ןשיטסיאייסע ןַא ןופ ןטעברַא טַאהעג רע טָאה וצרעד ."סַאג עשידיא,

 "הליענ זיב ירדנ לכ ןופ , ייסע עטנכייצעגסיוא ןייז ,.ב .צ יו ,רעטקַארַאכ

 ַא רַאפ טסקעט-:רעטסומ ַא סלַא ןרעוו טצונעגסיוא ךיוא ןעק סָאװ

 יד רעביא רעדליב-עזייר ענייז ;םידימלת לושלטימ רַאפ עיטַאמָאטסערכ

 ַא , ךָאנ טימ םיא ןריטידערק -- רעדנעל עשינַאקירעמא-םורד ןוא-לַארטנעצ

 ,"טוה ןייז ןיא רעדעפ

 טימ ןטכיולעגפיוא למיה ןשילַאקיזומ ןפיוא ןרעטש ןייז טָאה 1926 ןיא,

 ןוא עשידיא ןופ רעשטייטסיוא רעלעניגירַא סלַא טייקרָאלק רעקיאילג

 "יל ירמז, ,"קמעה ריש , ,"יתדלומל, ,"תולילה םיפי, .רעדיל עשיאערבעה
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 -םיוא עטפָא ענייז קנַאד ַא ,טייצ רעצרוק רָאג ַא ןיא ןענייז "לילחה ריש , ןוא

 עטסטמירַאב יד ןופ ןרָאװעג ,ןטרעצנָאק ףיוא ןוא ָאידַאר רעד ףיוא ןטירט

 .עקירעמַא ןיא טנגוי רעשידיא רעטריריּפסניא-לַאנָאיצַאנ רעד ןשיווצ רעדיל

 ןבױהעגנָא ןבָאה עקירעמַא ןופ סעמריפ-"דרָאקער, עטסנעעזעגנָא יד

 ןיא -- ןעמָאנ ןייז טָאה סָאד סָאװ ,תוליפת ןוא רעדיל ענייז ןריצודָארּפ

 ",םוסרּפ ןרעסערג ךָאנ ןבעגעג -- רָאי 2625 ןופ רעטלע

 רעקרָאי-וינ .ןטפירש דנַאב רעטרעפ ס'נַאמביל קחצי -- םיבנענעט .ש

 ,1955 ,20 ינוי ,טַאלבנכָאװ

 טימ רעביירש ַא ,ינדרי .מ ןגעוו ןַאמביל טָאה טעברַא עכעלטנירג ַא,

 ענעדעירפוצמוא ס'ינדרי .טײקטגַאװעג ןוא טייקשירַאטנוב ,ורמוא ןסיורג

 ",בוט-םוי ןוא טייקשיריל ,טימעג םענייפ ןופ ןטנעמָאמ ךיוא רעבָא טָאה ןעּפ

 ןופ םידימלת טרעבױצַאב ינדרי -- (טכירַאב ןסיורג ַא ןופ) געוו רעד

 .ןעגניז םעניישרעדנואוו ןוא טַארעּפער ןקיטכערּפ טימ לוש רעשידיא רעד

 ,1948 , ץרעמ ,ָאקיסקעמ

 טימ םידימלת עריא ןענעקַאב וצ עיצידַארט ריא טימ גנַאלקנייא ןיא,

 יז ןבעג ןוא ,ָאקיסקעמ ןכוזַאב סָאװ ,ןטייקכעלנעזרעּפ עשידיא עטנענימָארּפ

 ןופ ,לַאנָאסרעּפ-רערעל ןוא טפַאשרעליש יד וצ ןדער וצ טייהנגעלעג יד

 ןדַאלעגנייא לוש רעשידיא רעד ןופ עיצקעריד יד טָאה ,ענובירט-לוש רעד

 םעד :יהיָאד טציא טלייוו סָאװ ,טסַאג םענעביוהעג םעד ךוזַאב ַא ףיוא

 רעקיטירק-קיזומ ןקידנצנעלג ןוא רעלטסניק-דומע ןסיורג ,רעגניז-רעטסיימ

 עקיצרַאה ןיא טָאה במָאלָאג .ַא לוש רעד ןופ רָאטקעריד רעד .ינדרי .מ

 .רערעהוצ רעד רַאפ טלעטשעגרָאפ םיא ןוא טסַאג םעד טסירגַאב רעטרעוו

 יד וצ טייג רעכלעוו ,רעלטסניק ןשידיא ןכעלגנירּפשרוא םעד יוװ ,טפַאש

 זיא סָאװ סָאד סױרַא טגנערב ,טשרָאפ ,הניגנ רעשידיא רעד ןופ תורוקמ

 ןשידיא םעד טסנוק ןייז טימ םורַא ױזַא טרעכײרַאב ןוא ,שידיא ךעלטנזעוו

 ,רצוא-רוטלוק

 ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ זיא סָאװ ,עדער ןייז ןָא טביוה ינדרי,

 ַא טרעיודעג טָאה סָאװ ,סעיצַארטסוליא:גנַאזעג טימ טַארעּפער ןקיטכערּפ

 -לופ רעטרעווסנבױל ןוא גנונעדרָא רעטפַאהרעטסומ ַא ייב ,טייצ העש
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 ןענייז עכלעוו ,רערעהוצ עכעלטנגוי ענייז ןופ טייקליטש רעקידנעטש

 "טַארעּפער ןקידנריניצסַאפ םענופ ט'פושיכ'רַאפ יו שממ ןסעזעג

 ינוי ,טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ .לקניוו ס'יקצַאדרעס -- יקצַאדרעס עטנעי

, 1950, | 

 ַא יו טלַאש ,םינינע עשירַארעטיל ןגעוו "גנַאלק ןוא טרָאװ , ס'ינדרי}

 ".ןערב ןכעלטגנוי טימ רפוש

 ,"ןפַאש ןוא ןבעל ןייז ןופ ןטנעמָאמ -- ווָאיל ָאעל , -- ץיווַארק ילתפנ

 ,ב"כשת ,הנשה שאר ,ירשת ,ָאגַאקיש ,געוו רעזנוא

 .ןענעייל םוצ שממ ךיז טעב ןוא ןבעגעגסױרַא קיטכערּפ זיא ךוב רעד ,

 סלַא ייס רעדנעל ערעדנַא ןוא עקירעמַא ןיא טסואווַאב טוג זיא ינדרי יכדרמ

 ןוא ןגנמ-לעב סלַא ייס ןוא רוטַארעטיל ןוא קיזומ רעביא רעביירש רעטסנרע

 ,עקירעמַא:דיז רעביא ןרוט לָאצ ַא טכַאמעג טָאה רע .ןזח רעטבַאגַאב

 יד ןופ רעצרעה יד ןענואוועג םוטעמוא טָאה ןוא לארשי ןוא עּפָאריײא

 -וינ , ס'נַאמביל ןופ רָאטקַאדער ןעוועג רע זיא טייצ ַא ךשמב .ןסַאמ עשידיא

 טָאה רע ןכלעוו ןיא ךוב ַא ןבעגעגסױרַא ךיוא טָאה רע ."טַאלבנכָאװ רעקרָאי

 :.סױרַא טָאה ךוב ןייז ."רעביירש עשידיא טימ ןעויוורעטניא , טכעלטנפערַאפ

 -רעד עשיטירק:ףרַאש יד בילוצ ןזיירק עשירַארעטיל ןיא רָארופ ַא ןפורעג

 -טימ טָאה ינדרי .רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ בצמ םעד ןגעוו ןעגנורעלק

 ערעדנַא לָאצ ַא ןיא ןוא "סטרעוורָאפ , ןיא ןוא ,"גָאט , ןיא טעברַאעג

 ".סעבַאגסיוא

 ,ןעגנולמַאז .רעקיזומ ןשידיא ַא ןופ געוו רעשירעפעש רעד -- דירפ יי

 ,קרָאי וינ ,1961 ,גנילירפ ,טפירש-רָאילטרעפ

 טלעטשעגנָא ינדרי יכדרמ טָאה ,קרעוו עקיזָאד סָאד ןטכַארטרַאפ םייב ,

 ָאעל'ל ריש רומזמ , ַא ןעמוקַאב ךיז טָאה'ס ןוא ,ןָאט ןשיריל ַא ףיוא ןעּפ ןייז

 ןוא רעביירש ,רעגניז רעטנַאקַאב רעד טָאה עװנַאק עטיירב ַא ףיוא ."ווָאיל

 ַא ן'ווָאיל ָאעל סױרַא טריפ סָאװ ,טערטרַאּפ ַא טלעטשעגפיוא גָאלָאקיזומ

 רועיש ,רענעלּפ ןוא טעברַא ןיא ןָאטעגנײרַא ,ןקידלדורּפש ןוא ןקידעבעל

 .ןבעל ןשירעפעש-טגייווצרַאפ ןייז ןופ טונימ רעטצעל רעד זיב טשינ

 ךוב סָאד זַא ,ןענָאטַאב טשינ ןלָאז רימ ןעוו ,הלווע ןַא ןעוועג טלָאווװ'ס,
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 ַא שינכעט זיא (גנוליײטּפָא עשילגנע ןַא ץוחַא ,שידיא ףיוא ןטייז 425)

 ,גנוריצ ַא טולָאסבַא ,גנוכיירגרעד עשירעטסיימ

 טָאה ,ךיז ףיוא ןעמונעג טָאה ינדרי סָאװ ,תוחילש עגנירג טשינ ללכ יד ;

 טגָאז'מ יוװ ,ןעוועג זיא'ס .תוירחא ןוא ץנעטעּפמָאק טימ טריפעגכרוד רע

 רעשירעביירש ענעריובעגנייא ןייז ."ווָאל וװָא רָאביעל יע , שילגנע ףיוא

 ךיז לָאז ךוב ןייז זַא ,סָאמ רעלופ רעד ןיא ןענַאטשעגיײב ןיינדרי זיא טנַאלַאט

 ,ןגינעגרַאפ טימ ןענעייל

 :עשילַאקיזומ עשידיא יד טרעכײרַאב טָאה "וװָאיל ָאעל , דנַאב רעד,

 ",לופטרעוו ןוא קיטכיוו זיא סָאװ ,קרעוװ ַא טימ רוטַארעטיל

 עשידיא .ווָאיל ָאעל ןגעוו ךוב ס'ינדרי יכדרמ -- ןַאמנערָאק לארשי

 ,1961 ,יַאמ ,קרָאי וינ ,רוטלוק

 רַאפ ינדרי יכדרמ רעקיזומ ןוא רעביירש םעד קנַאד ןסיורג ַא טמוק סע,

 יד יירטעג ןוא ךעלרע טרעדליש רע ןכלעוו ןיא ,"ווָאיל ָאעל , ךוב ןייז

 יד .ווָאיל ָאעל טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק ןטמירַאב םענופ טייקכעלנעזרעּפ

 ,לופ זיא ךוב סָאד עכלעוו טימ ,םיטרּפ עשיפַארגָאילביב ןוא עיפַארגָאיב

 טימ ןוא סעטַאד עשילַאקיזומ-רוטלוק עקיטכיוו טימ רענעייל םעד זענעקַאב

 וצ ,קיזומ רעשידיא רעד וצ טכַאמעג טָאה ווָאיל סָאװ ,גָארטיײב ןסיורג םעד

 -נָא ןוא רעדנירג ַא יוװ ייס ,רָאטיזָאּפמָאק ַא יו ייס הניגנ רעשידיא רעד

 .עקירעמַא ןוא לארשייץרא ,עּפָאריײא ןיא ןרָאכ-סקלָאפ עשידיא ןופ רעריפ

 טנכייצעג ינדרי יכדרמ ךרוד ןרעוו רעטקַארַאכ סווָאיל ָאעל ןופ ןכירטש יד

 -רַאּפ ןוא טײקיצרַאה ליפ טימ -- רקיע רעד ןוא -- טנַאה רערעכיז ַא טימ

 שירעּפַאש לופרילָאק סעמעוו ,טנעגיריד-רעטסיימ ןטלַא םעד רַאפ גנורע

 ,טכַארּפ רעלופ רעד ןיא זנוא רַאפ טקעלּפטנַא טרעוו ןבעל

 רעד וצ רעייטשוצ עקיטכיוו ַא זיא ךוב-ווָאיל ָאעל ס'ינדרי יכדרמ,

 ןוא ךַארּפש רעקיסילפ ַא ןיא ןבירשעג זיא רע ,רוטַארעטיל-קיזומ רעשידיא

 ןוא ןבעל סי'ווָאיל ןופ ןדָאזיּפע ןוא ןטקַאפ יד טימ קידנּפַאכרַאפ זיא רע

 | ".ןפַאש

 וינ ,1961 ,10 רעבמעצעד ,סטעוװרָאפ .ווָאיל ָאעל -- ַאדנוקעס םולש

 .קרָאי

 ןייז --- ווָאיל ָאעל ןגעוו עיּפַארגָאיב עכעלטנירג ַא טיג ינדרי יכדרמ,
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 סלַא טירט עטשרע ענייז ,גנודליב רעשילַאקיזומ ןוא רעניימעגלַא ןייז ,ןבעל

 ןגעוו ;רעטסײמ-רָאכ רעקיטרַאנגיײא ןוא רעטסײמלּפַאק סלַא ,לַאנָאיסעפָארּפ

 ,ןרָאכ עשידיא ןופ רָאטַאזינַאגרָא רעד ,ווָאיל ןוא גָאגַאניס רעד ןיא ןווָאיל

 -ץרא ,עקירעמַא ,טסערַאקוב ,עשרַאװ ,ענליוו ןופ סעזייר עליפ ס'ווָאיל ןגעוו

 לוש רענליוו רעד ןגעװ ,קירוצ ןוא ןיהַא רעדיוו ןוא קירוצ ןוא ןיהַא .לארשי

 ךעלטיּפַאק רעקילדנעצ ןבירשרַאפ ןבָאה סָאװ עגָאגַאניס רעקצַאמָאלט ןוא

 ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעד ,ווָאיל ןגעוו ;קיזומ רעשיגרוטיל רעד ןיא עטכישעג)

 רעבָא ,רָאכ ןוא ָאלָאס רַאפ רעדיל-סקלָאפ עקילדנעצמוא ןופ רערישזנַארַא

 טשינ יאדווַא ןוא יאדווַא ןוא ,טסואוועג טשינ סָאד טלָאװ רוד רעקיטציא רעד

 ןכעלרעה ַאזַא ףיוא זיא סָאװ ךוב ַאזַא טשינ ןעוו ,רוד רעדנעמוק רעד

 ףרַאד ךוב סָאד .ינדרי יכדרמ ןופ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןפוא ןשיטַאמעטסיס

 ןיא רָאנ טלעוו רעצנַאג רעד ןופ ןקעטָאילביב יד ןיא רָאנ טשינ ןעניפעג ךיז

 ןשידיא ןדעי ןיא טרפב ןוא ,ללכב סערעטניא ןַא טָאה קיזומ ואוו זיוה ןדעי

 עשידיא טימ טנרעל'מ סָאװ םידומיל יד ןופ לייט ַא ןייז ףרַאד ךוב ַאזַא .זיוה

 ױזַא ,עטכישעג רעזנוא ןופ ןדלעה יד ןגעוו טנרעל'מ יו טקנוּפ .רעדניק

 ",וָאיל ָאעל , ַא ןופ םזיאָארעה םעד ןגעוו ןענרעל ךיוא ןעמ ףרַאד

 ,קרָאי וינ .רָאי 80 יד ןיא ןבעל ןשידיא םעד ןופ לגיּפש ַא -- ןַאסלקוי .ר

 ,1961 ,"ךַאנַאמלַא-ףוקיא

 ַא ןָא טימ ,עוויטַאמרָאפניא רעייז ס'ינדרי יכדרמ זיא קידנּפַאכרַאפ שממ,

 ןוא קיזומ רעשידיא ןגעוו גנולדנַאהּפָא עטעװעקיּפעגנָא-ןטקַאפ רועיש

 טפַאשטנַאקַאב עטיירב סױרַא טזייוו ינדרי .עקירעמַא ןיא רעקיזומ עשידיא

 סָאװ ,קיזומ עשיגרוטיל טּפיוהרעביא ,קיזומ רעשידיא ןופ טיבעג םעד טימ

 ןגעוו ךיא טדער רע שטָאכ ,טײקמַאזקרעמפיוא-טּפיױה ןייז ריא טיג רע

 .רעדיל-סקלָאפ ןגעוו ךיוא ןוא רעטַאעט ןשידיא ןופ קיזומ

  רעשידיא רעד ןיא תואיקב עכעלטנייוועגרעסיוא סױרַא טזייוו ינדרי,

 רֶע יו טקנוּפ ,גנולקיװטנַא ןוא גנואײטשטנַא ריא ,קיזומ רעשיגרוטיל

 ןוא םינזח רעקילדנעצ ןגעוו טלייצרעד רע ןעוו ,תיב-ןב ַא יו ךיז טקעלּפטנַא

 ףיוא רֶע טבעל רָאנ טשינ .הניגנ רעשיגרוטיל רעשידיא ןופ ןרָאטיזָאּפמָאק

 רעסיורג רעד ןופ טייקכעלנעזרעּפ ןוא עימָאנָאזיפ יד ןכירטש רָאּפ ַא ךרוד

 רע רָאנ ןרָאטיזָאּפמָאק ןוא םינזח עטמירַאב רעקינייוו ןוא עטמירַאב לָאצ
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 -ןגיא ערעייז ףיוא ןָא טזייו ןוא ןעגנופַאש ערעייז ךיוא טריזילַאנַא
 ",טײקיטרַא

 טימ סויוורעטניא ס'ינדרי -- (רעגניז סיוועשַאב קחצי) יקסווַאשרַאװ קחצי

 ,1956 ,3 ינוי ,סטרעוורָאפ ,קרָאי וינ .רעביירש רעשידיא

 טביירש ,ינדרי .יכדרמ טלַאה ייז ןופ סָאװ רעלעטשטפירש יד ןגעוו ...,

 שינעדנעטשרַאפ ךס ַא סױרַא טזייוו רע .גנורערַאפ טימ ,טפַאשביל טימ רע

 ביל קיטכירפיוא טָאה ינדרי יכדרמ יו טקנוּפ רעבָא .ןפַאש רעייז ןוא ייז רַאפ

 רֶע סָאװ רעביירש יד ןופ ךערָאּפ ןוא שַא רע טכַאמ ױזַא ,רעביירש ענייז

 ",ייז ןופ טשינ טלַאה

 עשידיא סָאד ,עדַאנַאק ,געּפיניװ .ןוגינ ןייז ןוא שטנעמ רעד -- ןמש נ

 ,1962 ,2 ץרעמ ,טרָאװ

 עסיורג סָאד ןענעייל ןעמונעג ךיז ךיא בָאה גנוקיטעּפשרַאפ סיורג טימ,

 ַא רעדָא ,גָאלָאקיזומ ַא ףורַאב ןופ קידנעייז טשינ ןוא -- "ווָאיל ָאעל , קרעוו

 ןכעלרעניא ןַא ,הניגנ ןופ רעבָאהביל ַא יו ,רעבָא ךיא ליפ ,רעקיטירק-קיזומ

 טשינ טימ ןייז לָאז ,ןגָאזסױרַא ךיז ןוא ןליפעג יד ןענעכייצרַאפ וצ גנַארד

 רבחמ ַא יו ,ינדרי יכדרמ ןגעוו רקיע רעד ,טגָאזעג ןפָא ,תושדח סיורג ןייק

 .רעקיטירק ןוא רעלטסניק ,רעצַאשּפָא ןוא רָאטקַאדער ,טסיאייסע ןוא

 עשילַאקיומ עטסערג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא ווָאיל ָאעל,

 ,"העידיה אהב , גָאלָאקיזומ רעד ,ינדרי יכדרמ ןוא ןדיא ייב ןטייקכעלנעזרעּפ

 וצ ןזייווַאב טנעקעג טָאה ,הניגנ ןיא טייקכעלנעזרעּפ עשירעפַאש ַא ןײלַא

 זבעג זנוא ללכב ןוא רָאטיזָאּפמָאק ַא יו ן'ווָאיל ןופ דליב רָאלק ַא זנוא ןבעג

 יו גָאלָאקיזומ ַא .הניגנ ןוא קיזומ ןגעוו גנולדנַאהּפָא עכעלטפַאשנסיוװ ַא

 ךס ַא םיא טָאה וצרעד ,תומילשב טעברַא יד ןריפכרוד טנעקעג טָאה ,ינדרי

 וצ גנורערַאפ ןייז -- ןוא טייקמיטניא ןייז ןוא טייקטנעָאנ ןייז ןפלָאהעג

 | .ןווָאיל

 'תוימינּפ רעד טימ ייס ,שידיא ןיא םוקינוא ןַא יוו טעמכ זיא ךוב סָאד ,

 קיטכערּפ ,טייקיד'תוינוציח רעד טימ ייס ןוא ,טלַאהניא ןוא ךות ןטימ ,טייקיד

 -טפירש ןוא קורד ןיא גנוכיירגרעד רעטצעל רעד טיול ,ןבעגעגסױרַא ןייש

 ,טסנוק

 טָאה ,ווָאיל ָאעל יו רעלטסניק ןופ ןפַאש ןוא ןבעל סָאד ןרעדליש םייב,
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 רעשידיא רעד ןיא הפוקת רעשיטַאמַארד רעד טימ טנַאקַאב ינדרי זנוא

 טימ ,ליטס ןש'ינדרי ןיא ןבירשעגנָא -- ןרָאילבוי ןטצעל םעניא עטכישעג

 םלוע םעד ןופ דליב שיטעסניס לופ ַא ןפַאשעג ןוא -- זַאטסקע ןוא טפַאשביל

 ,גנַאזעג ןשימסָאק ןייז טימ ווָאיל ָאעל ןסייהעג טָאה סָאװ ןטק

 ןוא טפַאשנסיוװ-קיזומ רעד ןיא ייס םייה רעד ןיא קידנעייז ינדרי יכדרמ,

 טָאה ,גנופַאש-סקלָאפ רעד ןיא ןוא קיטסיאייסע רעשירַארעטיל רעד ןיא ייס

 ".דלעה ןייז וויטקעיבָא ןוא קיטרַאסיורג רָאג טקיטלַאטשעג

 .חיכומ ַא ןוא רעגניז ַא ,רעביירש ַא -- (עילַארטסױא) ןָאסלטיג לארשי

 ,1956 ,17 ץרעמ ,עמיטש יד ,ָאקיסקעמ

 ןימ ןדעי ןגעק טריטלָאװער סָאװ ,םעד רַאפ ּפָאק ןיימ גיוב ךיא,

 ! תועשר ןוא תועיבצ ,טכערמוא

 תבוטל טסַײג רעשירעפמעק ,םזירואיירפַא סיינדרי זַא ,ןביולג ךיא ליוו,

 ! עקידנעניימ-ךעלרע ןַא זיא -- רוטַארעטיל רעשידיא רעד

 ,רעגניז-טרעצנָאק ,רעקיטירק-קיזומ סלַא ,טָאה סָאװ ,שטנעמ ַא םורָאװ,

 ןעמ ןעק ,ייוודָארב רעשידיא טשינ רעד ףיוא לגרה-תסירד םענעפָא ַאזַא

 .תוביבס עשירעלטסניק-רוטלוק סיוא קרַאטש טלעפ םיא זַא ,ןייז דשוח טשינ

 ָאי ןיוש םיא טייג ,רעלעטשטפירש רעשידיא ,דיא רעשידיא ַא סלַא ,ןייז זַא

 ,ןייר ַא ןליפ ךיז לָאז רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןיא זַא ,ןבעל ןיא קרַאטש

 ...טפול ,עשילַארָאמ שיטע

 טימ סויוורעטניא ,) רעביירש עשידיא ןינמ ַא ןבילקעגסיוא ךיז רע טָאה,

 ןליפ עכלעוו ,(.ז"ז 160 ,1955 ,קרָאי וינ ,"הכלמ , גַאלרַאפ ,"רעביירש עשידיא

 ! ךרדה וז אל זַא ,םיא טימ ךיילג ,ךיוא ןטלַאה ןוא

 :רעביירש עקידנגלָאפ ןפורעגּפָא ךיז ןבָאה ,גנודנעוו ,ףור ןייז ףיוא ןוא

 .י .ב ,רעקידעבעל רעד ,גרעבדלָאג .צ .ב ,(רעגניז) סיוועשַאב קחצי

 השמ ,םיובנענעט .ש ,ןהָאק לסָאי ,ימלַא .א ,רענפעש .ב ,יקצָאטסָאלַאיב

 .ןַאמביל קחצי ןוא סעיטיוו

 ןופ ןעמונעג עטגָאזעגסױרַא סָאד טָאה ,ךיז רַאפ ןוא ןַא ,רעדעי שטָאכ,

 יד ךיז ןבָאה ,לקניוו:קוק ןרעדנַא ןַא ןופ ןעזעג ,טקעּפסַא ןרעדנַא ןַא

 םוצ ןדיא ןינמ ַא יו ױזַא ,ןעוועג ףרצמ ךיז ןשיווצ גנע ױזַא ןזָאנגַאיד

 :קידנעיירשסיוא ,ןענווַאד

 רעד ןיא שממ ,טנעמָאמ ןקיטציא ןיא זיא רוטַארעטיל עשידיא יד -- ,
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 ַא ןיא ,ףליה רעקידלַאב ַא ןיא ךיז טקיטיונ יז ! ! ןכוסמ-הלוח ַא ,העש רעט(4

 ! ףוגה-תאופרו שפנה-תאופר

 עשידיא טימ ןעויוורעטניא , ךוב סָאד סָאװ ,תובוט תולעמ יד ץוח,

 ,םעד ןופ רעפַאש ,רָאטױא רעד סָאװ ,לזמ סע טָאה ,טגָאמרַאפ "רעביירש

 ,וצרעד קיטיונ ןענייז עכלעוו ,ןטובירטַא עלַא טגָאמרַאפ

 יד ףיוא ןטערטנָא ןעמעוװו ןענעק וצ טײקטגַאװעג :ךעלמענ ןוא,

 טשינ ,סעיצקנַאס עלעוטנעווע רַאפ קידנבָאה ארומ טשינ ,"ןגיוא-רעניה,

 ".ןעמוקַאב רַאפרעד טעװ רע םיאנוש ליפיוו ,ךיז קידנענעכער

 וינ .םינינע עשירַארעטיל ןגעוו .גָאט ןופ גנַאג ןיא -- גרעבדלַאג .צ .ב

 ,1958 ,20 יַאמ ,"לַאנרושז ןגרָאמ-גָאט רעד , ,קרָאי

 קיטירק רעשירַארעטיל ןגעוו םולָאק ןקידרעירפ ַא טימ תוכייש ןיא,

 יר ַא ןגעוו ןקרעמַאב סָאװ טנייה ךיא ליוו ,סַאג רעשידיא רעזנוא ףיוא

 סנטצעל ןענייז סָאװ ,רעביירש ןוא רוטַארעטיל רעשידיא רעביא רעכיב

 יז רעבָא ,טײדַאב םענעדישרַאפ ןופ ןענייז רעכיב עכעלטע יד .ןענישרעד

 ןופ ןסיוו לָאז רעזעל רעשידיא רעטנעגילעטניא רעד זַא ,טנידרַאפ עלַא ןבָאה

 ,טלַאהניא רעייז ןגעוו ףירגַאב ַא סעּפע ןבָאה ןוא ןענישרעד ןענייז ייז זַא ,ייז

 ןופ סעיסערּפמיא ערעצריק ןטלַאהטנַא רעביירש ןגעוו רעכיב יד

 יכדרמ ,"רעביירש עשידיא טימ ןסעומש , ס'טַאּפ בקעי :רעביירש עשידיא

 -סקעמ , ס'נַאהַאק ןָאמָאלַאס ,"רעביירש עשידיא טימ סויוורעטניא , ס'ינדרי

 ןיא ץעזרעביא ןשיאערבעה ןיא ס'נַאמסוק ןָאעל ןוא ,"ןסקעלפער רענַאקי

 ,"םינובו םינמָא , לארשי

 ,ָאקיסקעמ ןופ רעקיטירק-קיזומ ןוא רוטַארעטיל רעד ,ןַאהַאק ןָאמָאלַאס,

 ןיא רעביירש עשידיא יד ןופ ןטערטרָאּפ ייר ַא ןסקעלפער ענייז ןיא טיג

 םייח ,ןייבשריה ץרּפ יו ,תומוקמ ערעדנַא ןופ רעביירש ךיוא ןוא ָאקיסקעמ

 ןיא ןענייז ןטערטרַאּפ יד טָא .ערעדנַא ןוא טַאלבנעזױר .ה ,גרעבנירג

 םזַאיזוטנע ךס ַא ןוא עיצַארג רעשינַאּפש טימ -- ליטס-ןַאהַאק ןקיטרַאנגייא

 .ןןשטנעמ םעד ןופ לטניּפ ןשירעלטסניק םעד טכוז סָאװ

 ףיוא טיובעג עדייב ןענייז רעכיב ס'ינדרי יכדרמ ןוא ס'טַאּפ בקעי,

 זיא טַאּפ בקעי .ייז טימ ןכערּפשעג ןוא רעביירש לָאצ ַא טימ ןשינעגעגַאב

 ךס ַא ָאד זיא ןעגנובײרשַאב ענייז ןיא ןוא "דנוב , ןופ רעקיריל רעד

 םעד טָא ףיוא טקוקעג טשינ .טייקסיז ןגָאז וצ טשינ ,טעטילַאטנעמיטנעס
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 רעד ןיא קילבנײרַא ןַא טרָאפ ךיז טמוקַאב ,ביירטרעביא ןשירעדורבטוג

 | .רעביירש םעד ןופ טלעוו רעמיטניא

 ,ךיז טפערט רע ןעמעוו טימ ,רעביירש יד וצ וצ טערט ינדרי יכדרמ,

 ןגַארפ ייר ַא ןגעוו טקנעד רעביירש רעד סָאװ ןסיוו ליוו רע .שיאעדיא רעמ

 סיינדרי ןגָאמרַאפ .ןבעל רוטלוק ןוא רוטַארעטיל רעזנוא טימ תוכייש ןיא

 רעמ רַאפרעד רעבָא ,טעטעיּפ רעדָא טעטימיטניא רעקיצניוו ןטערטרָאּפ

 טלַאה רֶע סָאװ ,ןטקנוּפ עסיוועג ףיוא עיצַארטנעצנַאק רעמ ןוא טעטילַאער

 *,רקיע ןרַאפ

 ,רעלדָא רעדענעק .רעביירש עשידיא טימ ןסעומש -- גרעבנייטש חנ

 ,1956 ,11 ינוי ,לַאערטנָאמ

 ןוא ןצרַאה םוצ קרַאטש זיא שידיא ןעמעוו שטנעמ ַא ןעמוקעג זיא,

 -מוא ןרָאװעג רע זיא -- ןעקנַאצסיױא ןיא טלַאה טרָאװ רעזנוא זַא :ןעזרעד

 ןעמוק ייז רָאנ ,שידיא ןופ ןעקנַאצסיױוא םעד ןעעז ךס ַא .טגרָאזַאב ןוא קיאור

 רעבָא טָאה ינדרי .אצוי ןעמ זיא טימרעד ! ייוו יוא :ןשירַארעטיל ַא טימ ּפָא

 ןריבורּפ ץרַאה'ס ןרַאּפשרעטנוא ,טנַאה ַא ןגיילוצ -- ןָאט סעּפע טלָאװעג

 .ןעװעטַאר

 ןשיגַארט םעד ןגעוו ןסיוו ױזַא ךָאנ ןעק רעוו :טכַארטעג רע טָאה,

 ןדערוצכרוד ךיז קעװַא רֶע זיא ? רעביירש עשידיא יוװ שידיא ןופ דנַאטשוצ

 :ךוב סָאד ןעמוקעגסױרַא זיא ןכערּפשעג יד ןופ ,רעריפ-טרָאװ ערעזנוא טימ

 ."רעביירש עשידיא טימ סויוורעטניא,

 סָאװ ןשטנעמ ַא רימ ןבָאה ָאד זַא ןעמ טעז ךוב סָאד טנעייל ןעמ ןעוו,

 הואת ַא ןוא ,תמא ןרַאפ גנַארד ַא ,טייקכעלקריוו רעד רַאפ שוח ןפיט ַא טָאה

 | , . .טייקיטכירפיוא רַאפ

 רעד ןופ הדירי רעד ןיא קידלוש זיא רעוו, :עגַארפ ס'ינדרי ףיוא ,

 רבח ,קידלוש , :סיועשַאב קחצי םיא טרעפטנע "? רוטַארעטיל רעשידיא

 ןגָארט דלוש עסיוועג ַא רעבָא .עיצַאלימיסַא יד ךיז טייטשרַאפ זיא ,ינדרי

 גנורעלקרעד ענעטָארעג ַא טיג גרעבדלָאג .צ .ב ןוא ."רעביירש לייט ַא ךיוא

 וצ ַא טמוקַאב עקילק רעדָא לזיילק ַא ןעוו, :עקילק ַא ןופ סעיצקנופ יד ןגעוו

 ןופ ןשטנעמ סיוארָאפ ןיא ןּפוטש יז ןעק עסערּפ רעד ןיא סולפנייא ןסיורג

 ערעדנַא ןזָאלרעד טשינ ןוא ,םוסריּפ םעד טשינ ןענידרַאפ סָאװ ,זיירק ריא

 קיטירק ןסולפנייאַאב עגונב ךיוא טייג ענעגייא סָאד .ָאי סע ןענידרַאפ סָאװ
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 סָאװ עגַאל ַא זנוא ייב ָאד זיא סע ןעוו ,טרפב .ןטכעלש םוצ רעדָא ןטוג םוצ

 ",קיטירק ןופ טיבעג ןיא לָאּפָאנָאמ ַא ףיוא ךעלנע זיא

 רעביירש יד ןפרַאוװ וצ שזַארוק ןטכערעג םעד רעבָא טָאה ןהָאק לסָאי

 טשינ יײז טעוו רענייק זַא ,ןטייקידלוש ערעטיב עכלעזַא ןיירַא םינּפ ןיא

 ,קיווייל --- טייקינייא-יירד יד סָאװ טכַאמ יד, :טגָאז רֶע .ןענעקייל ןענעק

 -סיוא ייז ןופ זיא ,גנוטייצ רעד ךרוד ןגָארקעג טָאה -- ץנַאלג ןוא ושָאטַאּפָא

 ",רוטַארעטיל יד ןכַאירעטנוא וצ ןרָאוװעג טצונעג

 טגַאוװעג טלָאװ רעוו ןטלעז סָאװ ,ץ'תמא עכעלנייּפ עכלעזַא ןענייז סָאד ,

 ןיז טימ טכיירגרעד סָאד טָאה ןהָאק לסָאי ...ןעגנערבוצסורַא ייז

 . ..טייקיטכירפיוא רעכעלפערט

 .םיובנענעט .ש עגעלָאק ןריאויוורעטניא טימ ןעוועג ינדרי זיא קידילזמ,

 וצ טמוק'ס ןעוו רעבָא -- רעקיטנַאמָאר ַא םיובנענעט זיא ןביירש ןייז ןיא

 ףיוא ןָא רֶע טזייוו ךעלפערט יו .טסילַאער ַא ןרעוװ ךיוא רע ןעק ןכַאזטנורג

 ןעמונעג ךיז טָאה ןײטשטַאלג בקעי, :רעטכיד לייט ייב שינעלעטשרַאפ רעד

 ,עקיד'הפ-לובינ ןבעגעגנירַא ליומ ןיא םיא ןוא רעװַאלסַארב םעד

 עשטייז יד טימ ךיז ןלעטש רעמייב יד , :רעגייטש ַא יוװ ,דייר ערַאגלואוו

 לעוו'כ , :"עכָארסעג ערעטצניפ ַא סױרַא ןזָאל ןעמולב יד , ;"רימ וצ לחומ

 ;?קנַאדעג ַא ןשטעווקסיוא טנייה טסעוװ וד ביוא ,קסַארפ ַא ןעגנַאלרעד ריד

 ."ךרָאנש ַא ןוא ּפָארכ ַא ןּפַאכ רימָאל ,

 עכלעוו רעטנוא הצילמ עקידײל יו טשינ זיא ןביירש ס'ינדרי,

 ,רַאטנעמעלע זיא טרָאװ ןייז -- רעביירש ערעזנוא ןופ ךס ַא ךיז ןטלַאהַאב'ס

 -- רע טניימ ,טגָאז רֶע סָאװ ,תמא ןרַאפ טרעטסײגַאב זיא רע .רָאלק ןוא ןפָא

 ןרַאפ ןרעטיצ טשינ ףרַאד ןוא רעגניז ַא זיא רע .רע טגָאז ,טניימ רע סָאװ ןוא

 ,ןטכַארטוצכָאנ קנַאדעג םעד טקעוװ ךוב ןייז . . .הסנרּפ בילוצ טרָאװ ןעיירפ

 עיינ ןכוז ןבייהנָא ןוא ןדָאטעמ עטלַא עלַא ,ןטייהניואוועג ןטייבוצרעביא

 וצ -- שטנעמ וצ שטנעמ ןופ גנואיצַאב רערעסעב ַא וצ ןריפ לָאז סָאװ ,ןגעוו

 ",,,רוטלוק רעטכע

 ס'ינדרי יכדרמ .רעקירָאטסיה ןקידנעמוק ןרַאפ -- םױבנענעט .ש

 םעד רעבָאטקָא ,עמיטש יד ,ָאקיסקעמ ,רעביירש עשידיא טימ סויוורעטניא

 ,55 ,ןט'8

 ןלעיצעּפס ַא ןיא קילבניײרַא ןרעדנוזַאב ַא טעמכ טיג ויוורעטניא רעדע;
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 ןיא ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ,קיטסייג ןשידיא רעזנוא ןופ גייווצ

 -ידלושַאב ענעבירשעג-קידנעילג ,עקיטכעמ ןעצ ןענייז סָאד .עקירעמַא

 טשינ טָאה ינדרי .ענעכָארּפשעגסיױא-סייה ןוא ענעבירשעג רָאלק ,ןעגנוק

 .ןָא סָאד טפור רע יוװ ,"ן'תמא עבלַאה , ןייק ,ןטײקטגָאזרעד טשינ ןייק ביל

 זיא סע סָאװ ץלַא טגָאז רע .ךעלעטניּפ ןוא ןשענערעהוצנָא סיוא טדיימ רע

 "לו קידלושַאב ךיא , ןימ ַא זיא ויוורעטניא רעדעי .גנול רעד ףיוא םיא ייב |

 רעד וצ יוװ ,ןעמעלבָארּפ עקיטכיוו טלדנַאהַאב טרעוו ךוב םעד ןיא,

 עסערּפ עשידיא עגיה יד ,עקירעמַא ןיא עיזעָאּפ רעשידיא רעד ןופ עטכישעג

 ןרעוו סע ױזַא יו ;רוטַארעטיל רעשידיא רעד ןופ גנַאג רעד ;בצמ ריא ןוא

 ײרעמַא םענופ טפנוקוצ יד ,ןטלַאטשנַא-הקדצ עשידיא עגיה טעטלַאװרַאפ

 :לעזעג ןוא עשירַארעטיל עשידיא ןופ עמעלבָארּפ סָאד ;םוטנדיא רענַאק

 רעגיה רעד ףיוא ךיז טריפ ןוא טפַאש ,טבעל ױזַא יו ;קיטירק עכעלטפַאש

 .ךעלטפַאשלעזעג ןוא טַאווירּפ ,רעביירש רעשידיא

 ",ךוב ס'ינדרי יכדרמ וצ רענעייל ןשידיא םעד טקעריד ּפָא ןקיש רימ,

 װָאיל ָאעל ס'ינדרי .רעקיזומ ַא רַאפ טנעמונָאמ ַא -- ץיווַאקרעב .ל .א

 ,1960 ,רעבמעווָאנ ,טַאלבנכָאוװ רעקרָאי-וינ ,עיפַארגָאיב

 -- קיזומ וצ דנוב ןקיביײא ןַא ןיא ,ט'סנק'רַאפ ץלַא ןופ רעירפ זיא ינדרי,

 םעטָא רעד שממ ,זיינדרי רַאפ זיא קיזומ .קיזומ רעשידיא וצ טּפיוהרעביא ןוא

 טלצרָאװ רֶע זַא ,קיטנעק זיא קיזומ רעשיגרוטיל ןייז טימ ןוא ןבעל ןייז ןופ

 .עיצידַארט רעקירעי טנזיוט ריא ןיא ףיט

 ךיז קירוצ רָאי 25 עכלעוו ַא טימ ךָאנ טָאה תורוש יד ןופ רעביירש רעד,

 רימ ןבָאה ,ןפַאשעג טָאה ינדרי סָאװ סעיציזָאּפמָאק ייווצ טימ טנעקַאב

 ,"םירהה לא יניע אשא , םיליהת (א"כק) לטיּפַאק ַא -- תמא םעד טָא ןזיווַאב

 טָאה יקציוועסוק השמ ןזח רעלטסניק:דומע רעטמירַאב-טלעוו רעד סָאװ

 רעד רעטנוא דרָאקער רָאטקיװ .יע .יס .רַא ַא ןיא טקיבייארַאפ רעטעּפש

 ,ך"נת ןופ םיקוסּפ עכעלטע ןוא ,רעטסעקרָא ןשינָאפמיס ַא ןופ גנוטײלגַאב

 סעיציזָאּפמָאק עדייב ;"איבנה תקעצ , לטיט ןרעטנוא ,(א"כ ,'ח) הימרי ןופ

 וינ ןיא ,ינַאּפמָאק קיזומ ָארטעמ , רעד ןופ 1921 רָאי ןיא ןבעגעגסױרַא ןענייז

 עיציזָאּפמָאק רעד ןופ רענעט עשיגעלע עקידריווקרעמ יד ןיא ואוו ,קרָאי

 טגָאלק סָאװ ,איבנ ןופ רעצ ןוא קָאטייוװ ןפיט םעד טרעּפרעקרַאפ ינדרי טָאה

 יו ןוא -- דעלג ןיא אפור ןוא םַאזלַאב ןייק ָאטשינ זיא'ס סָאוװ םעד ףיוא
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 טָא וצ ןטערטוצוצ ןיינדרי רַאפ שזַאגַאב גונעג ןעוועג ןײלַא סָאד זיא ,טגָאזעג

 .ומיחרו וליחדב ןרָאוװעג ןבירשעג שממ זיא סָאװ ,טעברַא רעקיטכיוו רעד

 יו רעבילַאק ןופ רעלטסניק ַאזַא ןגעוו ןביירש וצ וצ טערט סָאװ רעד ,

 -כרוד םיא ןענעק ,ןעמענפיוא ןענעק וצ םיא טיירג ןייז ףרַאד ווָאיל ָאעל

 רעביא ףרַאד רענייא ַאזַא ;טייקפיט ןוא םענרַאפ ןצנַאג ןייז ןיא ןעגנירד

 וצ ןוא טקעיבָא םעד וצ עביל עכעלדנעמוא ןַא ןציזַאב ןוא ןגָאמרַאפ ןעמעלַא

 ליטס ןטַאלג ןוא רעדעפ ענעפילשעג ַא ;ןרעּפעקרַאפ וצ טכוז רֶע סָאװ םעד

 רעשּפיה ַא ןיא ינדרי יכדרמ טגָאמרַאפ ןטובירטַא-טּפיוה ייווצ יד טָא ןוא --

 רעלטסניק:דומע ןוא רעגניז-סקלָאפ ,רעלעטשטפירש רענייפ רעד .סָאמ

 רעכעלטנעוועגרעסיוא רעד רַאפ חוכ-רשיי ןסיורג ַא טנידרַאפ ינדרי יכדרמ

 זַא ,קרעוו םעד ןיא טגיילעגניײירַא טָאה רע סָאװ ימ רעסיורג רעד רַאפ :הנתמ

 ".ןקותמ-רבד ַא ןעמוקסורַא לָאז סע

 רעוװעשרַאװ ןופ קנעדנָא ןרע רעטעברַא רעשידיא -- ינווָאכוד השמ

 ןגרָאמ ,קרָאי וינ ,(גנוטייצ רעד ןופ טייז טנָארפ רעד ףיוא) .ןדלעה-ָאטעג

 ,1945 ,20 לירּפַא ,לַאנרושז

 סָאװ ,ָאטעג רעוװעשרַאװ ןיא טכַאלש יד זַא ,ליפעג ַא טימ ןעמונעגכרוד,

 -תריסמ ןוא רעשיגַארט ןעוועג זיא ,געט קיצרעפ ןוא ייווצ טרעיודעג טָאה

 ץעגיה ןבָאה ,ָאנרעלַאס ןוא ןַאטַאב ,דַארגנילַאטס ןוא קרױקנָאד ןופ רעקידשפנ

 ןוא רעדירב ערעייז טנייווַאב דובכה:תארי טימ רעטעברַא עשידיא

 -פיוא טָאה סָאװ ,קלָאפ ןקיצנייא םעד ןופ רעטכעט ןוא ןיז יד -- רעטסעווש

 ,דנַאל ןטריּפוקָא-יצַאנ ַא ןיא דנַאטשפיוא ןטריזינַאגרָא ןַא ןביוהעג

 ןַא םורַא ,ךיז ןבָאה וינעווע עט-7 ןוא סָאג רעט:29 רעד ףיוא ,

 עשידיא רעטנזיוט-:רעטנזיױט טלמַאזרַאפ ,עמרָאפטַאלּפ רעטריזיוָאּפמיא

 "םימחר אלמ לא, רעד ןסירעג ךיז ןבָאה ןעלמיה יד וצ ןעוו ןוא רעטעברַא

 וכלהש ןליױּפ לש וטיגב וגרהנש, יד ךָאנ טכַאמעג טָאה ןזח רעד סָאװ

 סָאװ הללי טימ ןרָאוװעג טײלגַאב הליפת יד זיא ,"םשה שודיק לע םמלועל

 .רעצרעה עטקָאטיײװעצ ןופ ןסירעג ךיז טָאה

 -כרופרע רעד וצ ןביוהרעד טנעקעג טשינ ךיז טָאה עדער םוש ןייק,

 ןזח סָאו םישודק יד ךָאנ "םימחר אלמ לא, רעד יו טנעמָאמ ןופ טייקיט

 רעד ןוא טגָאזעג טָאה רע סָאװ שידק רעד ןוא טכַאמעג טָאה ינדרי יכדרמ

 גָאט ןקינוז םעד ןיא זיא רעטנעצ טנעמרַאג רעד .טגָאזעגכָאנ םיא טָאה םלוע
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 טָאה תוליפת יד ןופ ןייוועג סָאד .אכבה-קמע ןַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאוװרַאפ

 עגיּפעק טנזיוט-טנזיוט ַא ןוא ןטפול רעד ןיא ןגָארטעג ןענָאּפָארקימ ךרוד ךיז

 ",שדקתיו לדגתי}, :טגָאזעגכָאנ ןוא טנייוועג ,טנייוועג ןבָאה הדע

 םעיינ רעייז ןרע דנַאברַאפ םינזח ןופ רעדילגטימ -- דמלמ השמ

 ,1946 ,6 רַאונַאי ,קיטנוז ,גָאט רעד ,קרָאי וינ .ינדרי יכדרמ טנעדיזערּפ

 םינזח רעקרָאי-וינ םעד ןופ רעדילגטימ ,םינזח ןופ םלוע רעסיורג ַא,

 111 ,לַאז ַאזַאלּפ םעד ןיא טנוװָא ךָאוװטימ טלמַאזרַאפ ןעוועג ןענייז ,דנַאברַאפ

 רעייז דובכל ןרָאװעג ןבעגעג זיא סָאװ ,טעקנַאב םעד וצ ,וינעווע דנָאקעס

 ןופ רעדילגטימ ערעדנַא יד ןוא ,ינדרי יכדרמ ,טנעדיזערּפ ןטלייוורעד -יינ

 םעד ךרוד טשרעהעג טָאה גנומיטש עקיד'בוט-םוי ַא .עיצַארטסינימדַא רעד

 עשירעלטסניק ענייפ ַא ןרָאװעג טריפעגכרוד זיא סע ;טנװָא ןצנַאג

 ,םַארגָארּפ

 ,ןילדע םַאיליו ןופ עדער יד טכַאמעג טָאה קורדנייא ןקרַאטש ַא,

 ףסוי רעקיזומ עטמירַאב יד ןופ סעדער יד ךיוא יוװ ,"גָאט , ןופ רָאטקַאדער

 -קַאדער ,גייווצרעבליז ןמלז ןוא ,סטרעבליז לווַאז רָאסעּפָארּפ ,יקסנישמור

 .ןָאקיסקעל רעטַאעט ןופ רָאט

 םעד ןופ טירטפיוא רעד טכַאמעג טָאה קורדנייא ןרעדנוזַאב ץנַאג ַא,

 ןופ טירטפיוא רעד ןוא ,טומַאלַאמ ןָאעל ,טסיטרַא עניטרעצנָאק ןטבַאגַאב

 ילערעב ןזח ןטמירַאב ןופ ןעגניז סָאד ןוא ,ןייבשיפ ןימינב רעליּפשיוש םעד

 .יגח

 רעינ רעד ןעוועג ,ךעלריטַאנ ,זיא רענדער רעטצעל עמַאס רעד,

 ןוא עקידנזעוונָא עלַא טקנַאדַאב טָאה רעכלעוו ,ינדרי יכדרמ טנעדיזערּפ

 .ןפוא םענייפ ַאזַא ףיוא טנװָא םעד טריפעגכרוד ןבָאה סָאװ יד ךיוא

 ןוא ןזח םעד ןרָאװעג טלייטעגוצ זיא "ןמוזמ ןשטנעב ןופ דובכ רעד;

 ".יקסווָאניסַאי סחנּפ ,רָאטיזָאּפמָאק

 ,ינדרי יכדרמ ןופ לבוי רעשירַארעטיל רעקירָאי-25 -- רעדרַאמ ַאלעה

 ,31 .צעד ,טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ ,"לוקס דנער, ןיא טריפעגכרוד ךעלרעייפ

4, 

 -25 רעד ןרָאװעג טרעייפעג זיא ,1954 ,רעבמעווָאנ ןט-28 םעד ,קיטנוז

 טסיאייסע ,רעקיטירק-קיזומ ןטנַאקַאב םעד ןופ לבוי רעשירַארעטיל רעקירָאי
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 קחצי, ןופ ןרָאװעג טנדרַאעגנייא זיא סָאװ ,ינדרי יכדרמ טסיצילבוּפ ןוא

 -ָאק ןיא דנַאברַאפ רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ ןשידיא ןופ "גייווצ ןַאמביל

 דנער, ןופ לַאז רעסיורג רעד ."טַאלבנכָאוװ רעקרָאי-וינ, ןטימ עיצַארעּפָא

 ,רעביירש ,רעלטסניק ענעדַאלעג טימ ןעוועג טלופרעביא זיא "לוקס

 ס'ינדרי ךיוא יו ,סעיצַאזינַאגרָא ןופ רעייטשרָאפ ,ןרָאיטקַא ,רעגניז ,רעקיזומ

 | | .רעדניק עריא טימ עמַאמ

 ,"טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ, ןופ רָאטקַאדער רעד ,ןַאמביל קחצי רבח,

 ןופ ןָאט םעד ןָא רע טלעטש רעטרעוו עמערַאװ ןיא ןוא ,ץיזרָאפ םעד טריפ

 | .טנוװָא

 :םוי ַא טימ רעדנוזַאב ןדעי רָאפ טלעטש רעטסיײמטסוָאט רעד,

 ןענעדרָאניײא ןפלָאהעג טָאה סָאװ ,רעלעג יבָאט הרבח .המדקה רעקיד'בוט

 ןעמולב טגנַאלרעד ךיוא טָאה ןוא רַאליבוי םעד טסירגַאב טָאה ,גנורעייפ יד

 .ןעל'הנח עביל ןייז ןוא עמַאמ ס'ינדרי

 רעד רַאליבוי םעד טסירגַאב "טַאלבנכָאוװ רעקרָאי-וינ ,, ןופ ןעמָאנ ןיא,

 םעד סירגַאב ךיא, :סערעדנַא ןשיווצ טגָאז סָאוװ ,םיובנענעט .ש רעביירש

 רע .טסילַאנרושז ןוא רעקיטירק קיזומ ,רעגניז-סקלָאפ סלַא ינדרי עגעלָאק

 טָאה'מ .ביל םיא ןבָאה םיא ןענעק סָאװ יד .טעָאּפ ַא טסילַאנרושז ַא זיא

 רעד ןיא .ןעגניז ןייז ןופ ןגינעגרַאפ סיורג טָאה'מ .טנַאלַאט ןייז ןיא ןביולג

 סע ידכ ,טפַאשביל ןוא דובכ ןלייטוצ טנייה םיא רימ ןליוו תועשר ןופ טלעוו

  ,ןפַאש ןוא ןבעל ןקידרעטייוו ןייז ןיא ןריריּפסניא םיא לָאְז

 םעד טסירגַאב ,יקסלָאדָאטס בקעי ,רעטכיד רענרעדָאמ רענייפ רעד,

 סקירב לאימחרי רעביירש רעד ךיוא .רעגייטש םענעגייא ןייז ףיוא רַאליבוי

 ןיא טָאה גרעבדלָאג יול טעָאּפ רעד ךיוא יוװ .ןץינדרי יכדרמ טסירגַאב

 ,רַאליבוי ץבושח םעד טסירגַאב רעטרעוו עשיריל

 ןייז ןיא טנָאמרעד ,ןעלג .י ,רד ,"טַאלבנכָאװ, ןופ רעטעברַאטימ רעד,

 ןיא טקורדעג ןעוועג זיא סָאוװ ,ינדרי יכדרמ ןופ ייסע ןַא גנוסירגַאב

 רעמונ הנשה שאר םעניא ןעוועג זיא סָאד .קירוצ רָאי ַא טימ "טַאלבנכָאװ,

 טנייה זיב ןסעגרַאפ טשינ ןעק רעסירגַאב רעד ןוא "הליענ זיב ירדנ לכ ןופ,

 .טכַאמעג םיא ףיוא טָאה ייסע יד סָאװ םשור רעד

 רעד טנכייצעגסיוא לעיצעּפס ךיז טָאה רעסירגַאב עלַא יד ןשיווצ

 -ָאידַאר עשידיא ןופ טכַארבעג טָאה סָאװ ,רעגרעב ווַאטסוג רעליּפשיוש

 זיא ןוא טנעדיזערּפ-עציוו ןעוועג לָאמ ייווצ זיא ינדרי עכלעוו ןופ ןטסיטרַא
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 :טימ ןרָאי ךס ַא טָאה רע זַא טלייצרעד רעגרעב .רַאטערקעס רעד טציא

 ךיז טָאה רע ןוא רעטַאעט ןיא ןוא ָאידַאר רעד ףיוא ן'ינדרי טימ טעברַאעג

 .רבח רעביל ַא ןוא עגעלָאק רעטוג ַא ןייז וצ ןזיוועגסױרַא לָאמעלַא

 ,רעקעּפ רָאטקיוװ ,רָאטקעריד-ָאידַאר ןוא רעליּפשיוש רעטסואווַאב רעד ,

 ךיא בָאה טייצ רָאי ןעצ, :רַאליבוי םוצ גנוסירגַאב ןייז ןיא רעדיוו טגָאז

 סָאד ןוא ָאידַאר רעשידיא רעד ףיוא ן'ינדרי יכדרמ טימ ןעמַאזוצ טעברַאעג

 ןבָאה רימ סָאװ ,ןבעל ןיימ ןופ רָאי ןעצ עטסנעש יד ןעוועג ןענייז

 ."ןעמַאזוצ טכַארברַאפ

 ןיא ןוא ןעמָאנ םענעגייא ןייז ןיא רַאליבוי םעד ךיוא טסירגַאב סע,

 יכדרמ ןכלעוו ןופ עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןופ דנַאברַאפ םינזח ןופ ןעמָאנ

 .עגנַאל בייל ןזח ,טנעדיזערּפ רעד ןעוועג זיא ינדרי

 ןירעליּפשיוש יד ןעמונעג לײטנַא ןבָאה םַארגָארּפ ןשיטסיטרַא םעניא,

 םיסקַאמ רעגניז רעד ,רעצינש ַאטעירנעה ,רעטַאעט טסנוק ןשידיא ןופ

 ,"העש-ָאידַאר סטרעוורָאפ , רעד ןופ רעקימָאק רעלופטנַאלַאט רעד ,ןידָארב

 על'הנח ,יורפ ס'ינדרי ,ןירעגניז-סקלָאפ עקיצרַאה יד ןוא ,ןייבשיפ ןימינב

 ,גרעבמָארטס

 ןקילײטַאב טנעקעג טשינ ,רעדייל ,ךיז ןבָאה העש רעטעּפש רעד בילוצ,

 רעד ,סוילושזד רַאקסָא טנעגיריד ןוא רעקיזומ רעד ןעגנוסירגַאב טימ

 רעשיטסירָאמוה ןוא רעליּפשיױש רעד ,שטַאגורטס ףסוי רָאטַאטיצער

 ע'לחר ןירעגניז יד ,יקציווירק דוד רעטכיד רעד ,רוקרעמ ףלָאוװ רעביירש

 רערעלוּפָאּפ רעטסואווַאב רעד ןוא יעלב ןעלעה ןירעליּפשיוש יד ,סילער

 .יקצול .א רעטכיד

 ןעגנוסירגַאב עקיצרַאה טימ סעמַארגעלעט ןעמוקעגנָא ךיוא ןענייז סע,

 יד ןופ ,ווָאיל ָאעל טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק ןטמירַאב םענופ רַאליבוי םוצ

 רעד ,ךיירנערע םייח ,יקצָאטסָאלַאיב .י .ב ,ימלַא .א רעביירש ןוא ןטעָאּפ

 ,ןָאסדיוװיעד בקעי רָאסעּפָארּפ ,טרַאבלעג לכימ טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק

 .ץנַאלג בייל ןוא קישטניּפ .ּפ ,יקציוועסוק השמ םינזח עטמירַאב יד ןופ ןוא

 -רעביא סָאד טכַאמעג טָאה עטלמַאזרַאפ יד ףיוא קורדנייא ןלעיצעּפס ַא;

 רעד ןיא ןענישרעד זיא סָאו ,לקיטרַא ס'נַאהַאק ןָאמָאלַאס ןופ ןענייל

 םענופ ריפניירַא ןַא טימ ,רַאליבוי םעד דובכל ,עקיסקעמ ןיא "עמיטש,

 ,ןייטשניבור השמ ,"עמיטש , רעד ןופ רָאטקַאדער

 ץלַא יד ףיוא טרעפטנעעג ךָאנרעד טָאה ינדרי יכדרמ רַאליבוי רעד,
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 גנַאזעג ַא ןעוועג זיא סָאװ ,עדער רעצרוק ַא טימ ןעגנוסירגַאב ןוא סעדער

 :תיצמת םעד ןבעגרעביא רָאנ ָאד ןלעוװ רימ .ןיײלַא ךיז רַאפ

 עלַא ןיײרַא סיג ךיא רעכלעוו ןיא ילכ יד ןרָאוװעג זיא ןביירש ןוא ןעגניז

 ןופ ןָאפ יד ךיוה ןטלַאה .עלַאיצָאס ןוא עזעיגילער ,עשיטע -- ןליפעג עניימ

 ,"ןבעל ןיימ ןופ וויטָאמ רעד ןרָאװע ג זיא ,ןביירש ןיימ ןופ יד יו ,ןעגניז ןיימ

 -רעטנוא עשידיא עלערוטלוק ַא ןעוועג זיא גנורעייפ עקיזָאד יד

 ",קרָאי וינ ןיא ןרעוו טקניידעג גנַאל טעװ סָאװ ,גנומענ

 טימ סנגעוורעטנוא :ינדרי יכדרמ .שיט רעכיב ןופ -- ןַאמלוש םהרבא

 ,1955 ,26-27 רעבמעווָאנ ,עמיטש רעזנוא ,זירַאּפ .רעביירש עשידיא

 ןרַאפ דיירסיוא ןַא ןענייז רעביירש עשידיא ןעצ יד טימ סויוורעטניא יד,

 ןכעלנעזרעּפ לסיב ַא ןעגנערבוצניירַא -- ינדרי .מ רַאפ -- רעביירש ןטפלע

 ןופ בצמ םעניא ןוא רעביירש עשידיא יד ןשיווצ ןעגנואיצַאב יד ןיא טכיל

 ,ןיימעגלַא ןיא רוטַארעטיל רעשידיא רעד

 טנַאלַאט טימ ,טייקשירעדניפרעד טימ ןרָאװעג ןבירשעג זיא ךוב סָאד ,

 ",ךוב ךעלצונ ַא קפס ילב זיא סע ןוא

 ןטעהנַאמ ןיא טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה ןדיא טנזיוט 4 -- טנַארַאט הרובד

 רעד ןופ רעפמעק עשידיא עשידלעה יד ןופ קנעדנָא םעד ןרע וצ רעטנעצ

 ,1944 ,יַאמ ,טייהיירפ ןגרָאמ ,קרָאי וינ .ָאטעג רעוװעשרַאװ

 וצ רעטנעצ ןטעהנַאמ ןיא טלמַאזרַאפ ןטכענ ךיז ןבָאה ןדיא טנזיוט ריפ,

 רעװעשרַאו רעד ןופ רעפמעק עשידיא עשידלעה יד ןופ קנעדנָא םעד ןרע

 ןּפָארט ןטצעל ןזיב ,ןדַאקירַאב יד ףיוא טפמעקעג געט 42 ןבָאה סָאװ ,ָאטעג

 .ןפורט-יצַאנ יד ןגעק ,טולב

 םעד ךרוד ןרָאוװעג ןפורַאפ זיא סָאװ ,גנולמַאזרַאפ-סקלָאפ יד ,

 זיא ,טײלסטפַאשנסיו ןוא רעלטסניק רעביירש עשידיא ןופ טעטימָאק

 ,ךעלרעייפ ןוא טנַאזָאּפמיא ןרָאװעג טריפעגכרוד

 ןופ טנעדיזערּפ ,רעביירש רעשידיא רעסיורג רעד :טדערעג ןבָאה סע;

 טנעדיזערּפ-עציװ רעד ;שַא םולש ,טעטימָאק רעלטסניק ןוא רעביירש רעד

 :יקצישק ןָאעל ,ןָאיני סרעקרָאװ גנידָאלק דעטײמעגלַאמַא רעד ןופ

 .צ .ב טסילַאנרושז רעשידיא רעטסואווַאב רעד ;סָארק ַאנַא ןירעטכיר

 ,גנולמַאזרַאפ רעד טימ טריפעגנָא טָאה רעכלעוו ,גרעבדלָאג
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 רעד ןטָארטעגסױרַא זיא עדער רעקידנריר-ףיט רעבָא רעצרוק ַא טימ,

 טלעטשעגרָאפ זיא רע ,דיא ַא ,םיבוט ןַאלוי רעטכיד רעשיליוּפ רעטמירַאב

 .ץשא םולש ןופ ןרָאוװעג

 ןיא ןעוו ,ןעוועג זיא טנעמָאמ רעקידנירעטישרעד ,רעקידנריר ףיט ַא

 ןטנעמסידָאלּפַא םוש ןָא ,ןרעדנַא ןכָאנ סנייא ןוא רעטצניפ ןרָאוװעג זיא לַאז

 רעד ןופ ּפָארַא ןוא סױרַא ןענייז (רעציזרָאפ ןופ גנַאלרַאפ ןטיול) םלוע ןופ

 ,םיױבטָאר בקעי ןוא ימע-ךב בקעי רעלטסניק עשידיא עטמירַאב יד עניב

 טָאה סָאו ,ינדרי יכדרמ ןזח ןופ ןרָאװעג טגלָאפעגכָאנ ןענייז עכלעוו

 לטיּפַאק ַא טנעיײלעג טָאה ימע-זב ."םימחר אלמ לא; םעד טכַאמעג

 םוצ רעפטנע ןַא טנעיילעגרָאפ טָאה םױבטָאר .י ןוא ,"תוניק ענרעדָאמ,

 ןופ דיל ַא ןוא גרעבדלָאג .צ .ב ןופ ןבירשעגנָא ,ָאטעג רעד ןופ ףורפיוא

 ,ןענעיילרַאפ םעד תעשב טנייוועג ןבָאה ןשטנעמ ליפ ,קילַאיב ןמחנ:םייח

 רעצנַאג רעד טָאה הרכזה יד טכַאמעג טָאה ינדרי יכדרמ ןזח ןעוו רעבָא

 ,לוק ןפיוא טנייוועג םלוע

 ןַאילוי רעטכיד ןופ ןוא שַא םולש ןופ גנוטערטסױרַא רעד טימ ןעמַאזוצ

 רעכעלרעייפ רעד ןופ טנעמָאמ רעטסגידנריר רעד ןעוועג סָאד זיא םיבוט

 ".גנולמַאזרַאפ

 טימ סויוורעטניא .ןעּפ רעד ןופ ץיּפש ןפיוא -- (ןעלג םחנמ .רד) םחנמ ג

 ,1955 ,3 .ווָאנ ,טַאלבנכָאוװ רעקרָאי-וינ .רעביירש עשידיא

 ןעוועג זיא סויוורעטניא יד ןיא עטקילײטַאב יד ןופ עקינייא רַאפ ,

 רעד ןופ טשינ זיא סָאװ רעביירש ַא וצ סעגַארפ ןרעפטנע וצ םזיאָארעה

 עטקילײטַאב יד רעבָא .סויוורעטניא ערעייז ןקיביײארַאפ ןזָאל ןוא ,"עקילק,

 טיג סע .ךוב םעד ףיוא ץלָאטש ןייז געמ רבחמ רעד ןוא ,האנה ןָאט סע געמ

 רעד ףיוא רָאפ טמוק סע סָאװ םעד ןופ גנולגיּפשּפָא ןַא ןוא לגיּפש ןגיטכיר ַא

 רעמ ץלַא רעטייוו ןוא רעטייוו סָאװ טרעוו עכלעוו סַאג ַא ,סַאג רעשידיא

 יד ןוא ןפָאלעצ ךיז ןענייז רעניואוונייא יד ןענַאװ ןופ סַאג ַא ;טשיאייוג'רַאפ

 יד ףיוא ןעמערַאװנָא לסיבַא ךיז לָאמַא ןעמוק תומשנ ענעשָאלעגסיוא ,עטלַא

 קוק ןייא . . .ןקנַאצ םייב ןטלַאה סָאװ תונורכז עשיגלַאטסַאנ ןופ ךעלעווייא

 ךיז טרעדיױוּפ סָאװ ,הנקז ַא ןָא זנוא טנָאמרעד עסערַּפ רעזנוא ןופ םינּפ ןפיוא

 ...ןלַאפסיוא ןיא ךיוא ןיוש ןטלַאה עכלעוו רָאה עריא "טשטילב , ןוא ךָאנ

 ןענייז ןײלַא סויוורעטניא יד קידעבעל ןוא טנַאסערעטניא יו ןוא,
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 ,ןענייז רעביירש יד וצ סעגַארפ ס'ינדרי ףרַאש ןוא רָאלק יו ןוא ,ןבירשעג

 יד וצ ענייז סריפניירַא עלַא יד רַאפ רבחמ םעד ביול רערעדנוזַאב ַא טמוק

 ,סויוורעטניא

 ךוב םעד טָא ןרימוס תורוש עצרוק רָאּפ ַא טימ ןלעוו לָאז ךיא ןעוו,

 ;ױזַא טגָאזעג ךיא טלָאװ ,ס'ינדרי

 ַא ,טייקידוועגניז ןייז ןופ לייט ַא ןײרַא ינדרי טגנערב ןביירש ןייז ןיא ,,!

 ,לופ ,רָאלק ,טוג סױרַא טמוק ןָאט רעד רעדָא "ןפָאלב , טשינ ןעק רעגניז

 ,גנַאזעג ַא יו ךיז טנעייל ליטס ןייז .ןעגנוזעג טשינ זיא סע -- רעדָא

 ,קידנעמענמורַא-ץלַא ןוא ףיט -- גנוטכַאבָאַאב ןייז ,שימטיר ןוא לופגנַאלק

 ,ךיז טקנעדעג ןָאט רעטכייל ַא יוװ ןוא ! ןָאט רעטכייל ַא :רעווש טשינ רעבָא

 ,םיא ןופ ןבירשעג טנעייל ןעמ סָאװ ךיז טקנעדעג ױזַא

 טָא וצ רָאנ טצענערגַאב ךיז טָאה ינדרי סָאװ ,סָארדרַאפ ַא רָאנ זיא סע,

 םוצ ןגָארטיײב עקיטכיוו טכעלטנפערַאפ ךָאד טָאה רע .סויוורעטניא ןעצ יד

 ,רָאטקַאדער רעזנוא טנָאמרעד ןיוש טָאה ענייז ייסע ןייא .ָאד ןבעל ןשידיא

 ןופ רעפַאש ןוא רעיוב , ךוב ןייז ןיא "הליענ זיב ירדנ לכ ןופ , ,זַאמביל קחצי

 קנעדעג ךיא סָאװ ךַאז עטייווצ ַא ןוא ,190 טייז ,דנַאב רעטייווצ ,"רוד ןיימ

 ןופ דליב ַא זיא ןענישרעד זיא סע ןעוו סע טנעיילעג ןבָאה ןכָאנ טציא רָאנ

 .ןבעל-גָאגַאניס ןשידיא רענַאקירעמַא

 ַא ןיא המקנ, היהש השעמ ַא ןופ גנולייצרעד יד ןעניז ןיא בָאה ךיא,

 רעמונ ןיא טקיטעטשַאב טציא בָאה ךיא יוו טקורדעג ךיז טָאה סָאװ ,"ײבַאר

 ירעמַא ןופ דליב קיסַאלק טשרע ןַא ,1954 ,26 ץרעמ ,"טַאלבנכָאוװ, ןופ

 .רעביא ןוא ןענעייל זומ ןעמ סָאװ ,דליב ַא זיא סָאד .ןבעל ןשידיא םענַאק

 ".ָאד ןבעל ןשידיא ןטעװעצַארעמַארַאפ רעזנוא ןופ דליב ַא -- ןענעייל

 רעד , ,קרָאי וינ .שיט ןפיוא רעכיב .גָאט ןופ גנַאג ןיא -- גרעבדלָאג .צ .ב

 ,1963 ,23 ץרעמ ,"גָאט

 ס'ינדרי יכדרמ זיא "ךַאנַאמלַא-ףוקיא ,, ןיא טעברַא עטנַאסערעטניא ןַא;

 ,עמעט ַא ךָאנ זיא סָאד ,"עקירעמַא ןיא רעקיזומ עשידיא ןוא קיזומ עשידיא;,

 רע .ןבירשעג טסנרע ןטלעז ןוא ליפ טשינ זנוא ייב טרעוו סע רעכלעוו ןגעוו

 רעייז ןופ קיטסירעטקַארַאכ ַא ןצרוק ןיא ןָא טיג ןוא ןעמענ ךס ַא טנָאמרעד

 רעכעה טמענרַאפ סָאװ ,לקיטרַא ןופ דנע םייב טביירש ןײלַא רע יוװ .ןפַאש

 טָאה ינדרי .עמעט יד טּפעשעגסיוא טשינ טייוו רע טָאה ,ןסייז קיצנַאוװצ
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 ןזַאפ עסיוועג ,טגָאזעג רעסעב ,עמעט יד ןּפעשוצסיוא ןעמענ ךיז טגעמעג

 ",ךוב ַא ןיא ,עמעט רעד ןופ

 .שינעדנעטשרַאפ ןוא טפַאשביל ןופ לָאמקנעד ַא -- ןַאהַאק ןָאמָאלַאס

 רעבמעצעד ,עמיטש יד ,ָאקיסקעמ .ךוב-ווָאיל ןלַאטנעמונַאמ ס'ינדרי ןגעוו

7, 1960, 

 סָאװ םעד בילוצ ךוב ַא ןגעוו ןביירש וצ רעווש לָאמַא זיא'ס יו טקנוּפ,

 עוויטַאגענ ַא ןגָאזסױרַא ךָאד ןוא רבחמ ןייז ןָאט ייוו טשינ ךיז טליוװס

 ַא ןגעוו ןביירש וצ טכייל טשינ ךיוא זיא ױזַא ,טלַאהניא ןייז ןגעוו גנוניימ

 -ביירש סטנעזנעצער םעד ןיא ןוויטַאלרעּפוס ךיז ןּפוטש םיא ןגעוו סָאװ ,ךוב

 טשינ ןוא סָאמ יד ןּפַאכוצרעביא טשינ ,ןטלַאהעגנייא ןייז זומ ןעמ ןוא ,ןישַאמ

 ,ץרָאּפָארּפ רַאפ ןיז םעד ןרילרַאפ

 ךוב םעד ןגעוו ןביירש סָאד רימ רַאפ זיא ,רעטייווצ רעד לַאפ רעד טָא,

 .ןבעגעגסױורַא קירוצ גנַאל טשינ ָאד טָאה ינדרי יכדרמ סָאװ ,"ווָאיל ָאעל,

 טָאה טנעגיריד ןוא רָאטיזָאּפמָאק רעשידיא רענעברָאטשרַאפ רעד,

 -ןרָאי ןטרָאװ טפרַאדעג טשינ עיפַארגָאיב ןייז טָאה רָאנ טשינ .לזמ טַאהעג

 ןייז ייב ךָאנ רָאנ ,ףַארגָאיב ןטריציפילַאװק םעד ףיוא טיוט ןייז ךָאנ גנַאל

 ןענעקַאב וצ ריא טימ ךיז חור-תחנ ןסיורג םעד טַאהעג ווָאיל ָאעל טָאה ןבעל

 ,ןסייהטוג ריא ןוא

 עקיטכערּפ ַא ןעוועג ןײלַא זיא סָאװ ,ווָאיל יוו ױזַא ךָאנ רעוו,

 -סקלָאפ ןשידיא ,טנעגיריד ןשירעלטסניק ,רָאטיזָאּפמָאק ןופ עיצַאניבמַאק

 ןייש זיא סָאװ ץלַא ךָאנ טקנעברַאפ קידנעטש זיא סָאװ ,ןשטנעמ ןוא שטנעמ

 ס'ינדרי יכדרמ ןענעקרענָא ןוא ןצַאשּפָא טנעקעג טָאה ,ןביוהרעד ןוא

 :טנַארַאפ טייקיטייצכיילג ןוא רעקיידובכ ױזַא רעד רַאפ טייקטריציפילַאוװק

 .עיפַארגָאיב ןייז ןביירש ןופ טעברַא רעכעלטרָאװ

 ַא ,רעקיזומ רעקיגנַאר:טשרע ןַא ןײלַא ינדרי יכדרמ ךָאד זיא,

 :ךעלטלעוו ןפיוא ייס ןוא ןש"נזח ןפיוא ייס ,רעגניז רעקידנצנעלג

 ןוא רעקיטירק-קיזומ רעקידנצנעלג ַא רע זיא וצרעד .טיבעג ןשירעלטסניק

 ןעוועג ךָאד ,ינדרי ,רע זיא .ןעמַאזוצ ןייג ןזומ סָאװ ,ןכַאז ייווצ ,טסילַאנרושז

 ױזַא ,ןעמוק ןייז זיב ,םעד ןיא "קלָאט, ַא טכַארבעגנײרַא טָאה סָאװ ,רעד

 עסערּפ רעשידיא רעד ןיא קיטירק רעשילַאקיזומ ןופ טיבעג ןטזָאלרָאװרַאפ

 ,קרָאי וינ ןופ
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 סָאװ ,ןשטנעמ ַא רַאפ זַא ,ןבירשעגנָא טוג ױזַא זיא עיפַארגָאיב ווָאיל יד ,

 ללכב טסנוק רַאפ סערעטניא ןַא טָאה ןוא טנעקעג טשינ לָאמנייק םיא טָאה

 טָא ךרוד ןכוטפיוא ,טלַאטשעג-ווָאיל יד ,יז טעוװ ,טרפב רעשידיא רַאפ ןוא

 םעד ןופ יד ייס ,ץנַאלג ןלופ ריא ןיא ,גנוביירשַאב-סנבעל רעד

 .רָאטקַאפ ןוויסערגָארּפ ַא יוװ ,ן'ווָאיל ןופ ייס ןוא ,רעלטסניק ןלעודיווידניא

 ,הביבס רוטלוק רעשידיא רעד ןיא

 עטכישעג רעד ןיא קרעוװו ַא ןעוו ןטלעז יו טרירטסוליא זיא ךוב סָאד;,

 ,ןײלַא ךיז רַאפ ךוב ַא ןענייז סעיצַארטסוליא יד .רעכיב עשידיא ןופ

 עלַאטנעמונָאמ סָאד זיא שינעדנעטשרַאפ ןוא טפַאשביל ןופ לָאמקנעד ַא,

 ןופ קעטָאילביב רעד רַאפ ךוב-ָאטַאגילבָא זיא סָאד .ינדרי יכדרמ ןופ קרעוו

 .טנעגילעטניא ןשידיא ןכעלמיטסקלָאפ ןוא שטנעמ-רוטלוק ןשידיא ןדעי

 טלעטשעג טָאה ינדרי סָאװ ,טנעמונָאמ ַא רָאנ טשינ זיא "ווװָאיל ָאעל,

 ןופ ןטקעּפסַא ךס ַא רָאג ךיוא טכיײלַאב ךוב סָאד :רעלטסניק ןסיורג םעד

 ,לובמ-רעלטיה ןרַאפ ןופ ןבעל:רוטלוק ןשידיא ןשיאעּפָאריײא-חרזמ םעד

 ןופ רעשרָאפ םעד רַאפ רָאנ טשינ לַאװק רעקיסַאלק-טשרע ןַא זיא'ס

 -.חרזמ רעד ןופ רעקירָאטסיה םעד רַאפ ךיוא רָאנ ,קיזומ רעשידיא

 ",ללכב רוטלוק עשידיא רעשיאעּפָאריײא

 רעד, ,גנַאזעג ןוא רעגניז ןגעוו .גָאט ןופ גנַאג ןיא -- גרעבדלַאג .צ .ב

 ,1961 ,18 ץרעמ ,קרָאי וינ ,"גָאט

 טשינ סייוו ךיא .ןבעגעגסױרַא לופטכַארּפ ,ךוב סיורג ַא -- ווָאיל ָאעל,

 סקעז טלַאהטנַא ןוא ןבעגעגסױרַא רענעש זיא סָאו ,ךוב שידיא ַא ןופ

 ,רעדליב ךס ַא ןופ בָאגוצ ַא טימ ןטייז עסיורג טרעדנוה

 זיא .גָאטנריױובעג ןטסקיצכַא ס'ָאװיל ָאעל וצ ןענישרעד זיא ךוב סָאד,

 ןברָאטשעג זיא רע) ןעזוצ סָאד טבעלרעד טָאה ווָאיל ָאעל סָאװ ,ןעוועג טוג

 ךיוא ןוא .דיירפ ךס ַא טפַאשרַאפ סיוועג םיא טָאה סע תמחמ (םעדכָאנ ץרוק

 ןופ ןבעגנָא טימ ןפלעה טנעקעג טָאה ,ווָאיל ,ןײלַא רֶע סָאװ ,טרּפ ןיא טוג

 זיא סע םגה ,ךוב ייליבוי ַא ןופ רעטקַארַאכ םעד טגָארט ךוב סָאד .וויכרַא ןייז

 ,קרעוו שירָאטסיה ַא יו ךעלטנירג ןוא ךעלריפסיוא

 ַא יו טוג ױזַא ,רעקיטירק ַא ןוא רעביירש ַא זיא סָאװ ,ינדרי יכדרמ;

 טיײגרַאפ , רע יוװ ןביירש ןייז ןיא שיטסַאיזוטנע ױזַא זיא ןוא ,ןזח ַא ןוא רעגניז
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 רָאנ טשינ טגײלעגנײרַא ךוב םעד ןיא טָאה ,ןעגניז ןיא תוקיתמ ןיא "ךיז

 ,"טפַאשביל ןוא ץרַאה ךיוא רָאנ ,טעברַא

 ,גניטימ-ָאטעג ַא ףיוא .סיוא גָאט ןייא גָאט -- (ץכ השמ) כ א מ

 ,1960 ,21 לירּפַא ,טייהיירפ ןגרָאמ ,קרָאי וינ .ןעקנַאדעג עשיסרוקיּפַא

 ןופ לַאז ןסירג םעד ןיא ןסעזעג גָאטימכָאנ קיטנוז ןטצעל ןיב'כ ,

 דובכ ןבעגּפָא ןעמוקעג ןענייז סָאװ ,רעטנזיוט יד ןשיווצ רעטנעס ןטעהנַאמ

 טיירפעג ךיז בָאה ;דנַאטשפױא-ָאטעג רעװעשרַאװ ןופ קנעדנָא ןקיליײה םעד

 עקליּפש ַא טשינ ,טליפעגרעביא ןעוועג זיא לַאז רעד סָאװ ,טימרעד

 גנַאזעג-רָאכ ןשינָאמרַאהליפ םעד ןיא טליפעגנייא ךיז בָאה ;ןפרַאװאוצנײרַא

 -נייא ;רעפייש בקעי ןכעלסעגרַאפמוא רעזנוא ןופ "טולב רעריטרַאמ , ןופ

 ןעמַאזוצ ןיב ןוא ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז סָאװ סעדער יד ןיא ךיז טרעהעג

 אלמ לא, םעד ןופ טרירעג ןרערט זיב ,ףיט ןעוועג םלוע ןצנַאג םעד טימ

 רעלופסקורדניא רעד ןופ ןוא ינדרי יכדרמ ןזח םעד ןופ ?םימחר

 ןבָאה רעדניק-לוש ערעזנוא סָאװ ,טכיל-קנעדנָא סקעז יד ןופ עינַאמערעצ

 .ןשינעטכַארט עשיסרוקיּפַא עקינייא -- ,טכַארטעג בָאה ךיא ןוא .ןדנוצעגנָא

 ?,..טכַארטעג ךיז טָאה'ס,

 ןגרָאמ ,קרָאי וינ .ווָאיל ָאעל ןגעוו ךוב רעלופטרעוו ַא -- קיב םהרבא

 ,1960 ,27 רעבמעווָאנ ,טייהיירפ

 ןבעל ןייז ןופ ןטנעמָאמ -- "ווָאיל ַאעל , קרעוװו ענעבעגעגסױרַא סָאד,

 רעקיזומ רעלטסניק םנענעברָאטשרַאפ קירוצ גנַאל טשינ ןגעוו ,"ןפַאש ןוא

 םוצ טנעמונָאמ רעקיידובכב ַא זיולב טשינ זיא ,ינדרי יכדרמ ןופ ,ווָאיל ָאעל

 ןוא ןייש ןייז טָאה סָאװ ,רָאטיזָאּפמָאק ןוא טנעגיריד ןסיורג ַא ןופ קנעדנָא

 לטיּפַאק ַא ךיוא זיא רָאנ ,הניגנ רעשידיא רעד טעמדיוועג ןבעל ךייר קיטסייג

 ןשידיא ןדעי ןריסערעטניארַאפ ףרַאד סָאװו ,עטכישעג-רוטלוק עשידיא

 רעד ןיא גנַאג ס'ווָאיל ָאעל ןגעוו ךוב ןקידנעמענמורַא סיינדרי ןופ .רענעייל

 רעד ףיוא קילברעביא ןוא טקעּפסָארטער ַא רימ ןעמוקַאב ,קיזומ רעשידיא

 ןוא לארשי ,עּפָארײא ןיא םיבושי עשידיא ךס ַא ןיא קיזומ רעשידיא

 רעפַאש ןשירענָאיּפ םעד ןופ ןבעל םעד טימ ןדנוברַאפ זיא סָאװ ,עקירעמַא

 .ווָאיל ָאעל ,גנַאזעג ןשידיא ןופ

 רעזנוא וצ טנעמוקָאד רעלופטרעוו ַא זיא 'וָאיל ָאעל, ךוב סָאד;
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 ,טלַאהניא ןייז טימ ייס ןוא עיצקורטסנָאק ןייז טימ ייס ,עטכישעג-רוטלוק

 טסַאּפעגוצ זיא םרָאפ עשיטעטסע יד .ךוב םעד ןיא עינָאמרַאה ןַארַאפ זיא'ס

 רעפיט ַא טימ רָאנ טשינ סיוא ךיז טנכייצ גנולדנַאהּפָא ס'ינדרי .טלַאהניא םוצ

 טיײקרָאלק טימ ןבירשעג זיא רָאנ ,ן'ווָאיל ָאעל וצ דובכה-תארי ןוא גנוטכַא

 עשיפַארגָאנַאמ ןיא טייקיטכיוו סיורג ןופ זיא סָאװ ךירטש ַא ,ץנַאגעלע ןוא

 ".ןעגנולדנַאהּפָא

 -גָאט ,קרָאי וינ .ווָאיל ָאעל רַאפ ללה טימ ךוב ַא -- ןילדרעווס .נ .רד

 ,1961 ,10 טסוגיוא ,לַאנרושז ןגרָאמ

 זיא ינדרי יכדרמ .רערערַאפ ןוא םידיסח ליפ טַאהעג טָאה ווָאיל ָאעל,

 -- ווָאיל ָאעל,, ךוב ןייז טנעייל ריא ןעוו ריא טליפ סָאד ןוא ייז ןופ רענייא

 ,"ןפַאש ןוא ןבעל ןייז ןופ ןטנעמָאמ

 ןעלטיּפַאק עכעלנעוועגרעסיוא ייר ַא ןבירשעגניײרַא טָאה ווָאיל ָאעל,

 סלַא סרעדנוזַאב ץנַאג ןוא רעטסיײמ-רָאכ סלַא קיזומ רעשידיא רעד ןיא

 ןשיטעטסע ןטוג ַא טכַאמ ווָאיל ָאעל ךוב סָאד , .רָאכ-דנַאברַאפ ןופ טנעגיריד

 ,"קורדנייא

 רעשילַאקיזומ סיווָאיל וצ טעטעיּפ ןוא עביל טימ טעייוו ךוב ןופ,

 ".טייקכעלנעזרעּפ

 וינ .הניגנ רעשידיא ןוא תונזח ןופ טלעוו רעד ןיא -- יקסווָאניסַאי סחנפ

 ,לַאנרושז ןגרָאמ רעד ,(טנַאקַאבמוא עטַאד) קרָאי

 טרישזַאגנַא טָאה ,.נָאק ,ןווייה-וינ ןופ "םיחא תבש , ןָאשיײגערגנָאק יד ,

 יד הליהק רעייז רַאפ ןייז וצ ללּפתמ ,ינדרי יכדרמ ,ןגנמ ןטסואווַאב םעד

 ןיא עטסטלע יד ןופ ענייא זיא לוש עקיזָאד יד .ל"עבה םיארונ-םימי עדנעמוק

 ,טייטס

 רַאפ רָאנ טשינ םלוע ןשידיא םוצ טסואווַאב טוג זיא ינדרי יכדרמ זזח,

 רע עכלעוו טימ ,רעדיל לארשי-:ץרא ענייז ןופ ךיוא רָאנ ןענווַאד ןייש ןייז

 ףיוא ףיוא:טערט רע ואוו ,רָאי ץנַאג ַא םלוע ןשידיא םעד הנהמ זיא

 ךיוא זיא רע .ןעגנומענרעטנוא עלַאנָאיצַאנ ענעדישרַאפ ןופ ןטרעצנָאק

 ץשידיא עשילַאקיזומ ןוא הניגנ רעשידיא רעביא רעביירש סלַא טנַאקַאב

 ןטירד םעד טרָאד ןיוש טנוװַאד ינדרי ןזח סָאװ טקַאפ רעד .ןטייקכעלנעזרעּפ
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 "םיחלוש , ענייז ייס ןוא "חילש , רעד ייס ,םידדצ עדייב יו טזייווַאב רָאי

 ",ןדירפוצ ןענייז

 .ןדרַאג רעווקס ןָאסידעמ ןיא עיצַארטסנַאמעד עסיורג יד -- ידנעוו ט

 ,1964 ,יַאמ ,טייקינייא ,קרָאי וינ

 ,ןדרַאג רעווקס ןָאסידעמ ןיא ןעמוקעג ןענייז ןשטנעמ טנזיוט-18,

 ןוא רעביירש ןשידיא םעד ןופ ןפורעג ,ץרעמ ןט-27 םעד ,טנוװָא ךָאוװטימ

 וצ ןוא "ךוב ןצרַאװש , םעד ןופ גנוניישרעד רעד וצ טעטימָאק רעלטסניק

 יד ךרוד ןעמוקעגמוא ןענייז עכלעוו םישודק עשידיא ןָאילימ סקעז יד ןרע

 .ןרַאברַאב-יצַאנ

 ,זייוו ןַאפיטס יַאבַאר ןעוועג זיא טנװָא םענופ רעציזרָאפ רעד,

 שממ רע טָאה עמיטש-זבייל ןייז טימ .סערגנָאק ןשידיא םעד ןופ טנעדיזערּפ

 זַא ,טגָאזעג ןוא טרעלקרעד טָאה רע ןעוו ,גנולמַאזרַאפ יד טריזירטקעלע

 טייהיירפ עלַא ןוא ןבעל ןשידיא ןיא תוחוכ עלַא ןופ טייקינייא ךרוד רָאנ

 ןטפַאהליורג םעד ןופ עיציטעּפער ַא ןדיימרַאפ וצ ךעלגעמ ןייז טעוו תוחוכ

 .עטכישעג רעשידיא רעד ןיא לטיּפַאק

 ןוא ןעמונעגכרוד ןעוועג זיא םלוע רעקיּפעק טנזיוט-18 רעצנַאג רעד,

 לא, םעד טכַאמעג טָאה רָאכ ןייז טימ ינדרי יכדרמ ןזח ןעוו טרעטישרעד

 ",לַאז ןצנַאג ןרעביא ןכָארבעגסיױוא טָאה ןייוועג ַא ,"םימחר אלמ

 ,גנַאזעג ןיא רעטכיד עשידיא .טגניז דיל עשידיא סָאד -- ןרעטש םולש

 קיזומ ןשידיא ןופ ןבעגעגסױרַא ,ינדרי יכדרמ ןופ טריטקַאדער ןוא ןבילקעג

 ,1967 ,לירּפַא ,קרָאי וינ ,רוטלוק עשידיא ,1966 קרַאי וינ ,דנַאברַאפ

 ןעיירפרעד טעוװ "גנַאזעג ןוא רעטכיד עשידיא ,, גנולמַאז-רעדיל יד ,

 ןופ לייט ַא זיא גנַאזעג שידיא ןעמעוו ייב ,םענייא ךעלטיא ןופ ץרַאה סָאד

 .ךיז ןבעלסיוא ןלערוטלוק ןייז

 ַא יו ,ןרעוו טצַאשעגּפָא טעוװ ינדרי יכדרמ ןופ טגײלעגנײרַא ימ יד,

 ,גנוכיירגרעד עסיורג

 -פיונוצ טָאה סָאװ ,רעפַאש קיזומ ןוא רעביירש רעד ,ינדרי יכדרמ,

 טימ טעברַא ןייז ןָאטעג טָאה ,עיגָאלָאטנַא יד טריגַאדער ןוא טלעטשעג

 ךס ַא טנידרַאפ ,גנוכיירגרעד ריא סָאװ ,טעברַא ןַא .טפַאשביל ןוא טכיזרָאּפ

 ,ביול
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 ןטוג ןפיוא טזייוו ,רעדיל ענייש לָאְצ רעסיורג ַאזַא ןופ בײלקּפָא רעד;

 עיגָאלָאטנַא יד .דיל עשיטעָאּפ סָאד ןעניפעג וצ ינדרי יכדרמ ןופ שוח

 זנוא רַאפ דיירפ ַא ןוא ןגינעגרַאפ ַא זיא "גנַאזעג ןיא רעטכיד עשידיא,

 ".ןעמעלַא

 .חסונ-רוטלוק עקיטרַאנגיײא ןַא -- ןרָאכ-סקלָאפ עשידיא -- קיב םהרבַא

 -סױרַא ,ינדרי יכדרמ ןופ טריטקַאדער .עקירעמַא ןיא גנַאזעג שידיא רָאי 0

 ,טייהיירפ ןגרָאמ .1964 ,קרָאי וינ ,דנַאברַאפ קיזומ ןשידיא ןופ ןבעגעג

 | ,1961 ,9 טסוגיוא

 ןיא גנַאזעג שידיא רָאי 50, ךוב רענענישרעד סָאו רָאנ רעד,

 ,ןבעגעגסױרַא טציא טָאה דנַאברַאפ קיזומ רעשידיא רעד סָאװ ,"עקירעמַא

 -קיזומ ןוא רעכיירש ,רעגניז:סקלָאפ םעד ןופ עיצקַאדער רעד רעטנוא

 ַא ןופ טנעמוקָאד רעכעלטכישעג ַא לכ-םדוק זיא ,ינדרי יכדרמ רענעק

 רעד ןופ עטכישעג רעד ןיא קיטרַאנגיײא זיא סָאװ ,עיצוטיטסניא-רוטלוק

 .עקירעמַא ןיא רוטלוק רעכעלטלעוו-שידיא

 ַא ןופ ןלייצרעד ךייא ןעק עידָאלעמ ַא רעדָא ,ןוגינ ַא ןופ שטיינק רעד ,

 עשימעדַאקַא ענעקורט ענעבירשעגנָא טרעדנוה יו רעמ ךס ַא ,קלָאפ

 :מורַא ןייז ןיא ינדרי יכדרמ רָאטקַאדער רעד טגָאז "ךעלטייז עטכישעג

 עטכישעג רעד וצ ןציטָאנ, ןדײשַאב ןָא טפור רֶע עכלעוו ,ייסע רעקידנעמענ

 ךיז טזָאל רע ןעוו טכערעג זיא ינדרי ןוא *"עקירעמַא ןיא גנַאזעג שידיא ןופ

 רענעי רעדָא רעד ןופ שטייטסיוא ןוא שטייט ןיא ,םישוריּפ ןיא , ןיירַא טשינ

 רעשידיא רעד ןופ ןטניריבַאל עפיט יד ןיא ,עירָאטַארָא רעדָא עטַאטנַאק

 עלַא יד ןגעוו טפַאשביל טימ ןוא גנורעטסיײגַאב טימ טביירש רָאנ ,"הניגנ

 עקיטכעמ, רעד ןגעוו ,גנַאזעג ןשידיא ןופ רעפַאשטימ ןוא רעפַאש

 םעד טרעטנומעג ןוא ןביוהעג טָאה סָאװ ,"גנַאזעג ןופ טייק רענעדלָאג

 .מוא טשינ יאדוַא זיא רע ןוא עקירעמַא ןיא ןשטנעמ-סקלָאפ ןשידיא

 ךעלטנגייא זיא סָאװ ,קנַאדעג ןקיד'ללוכ םעד סױרַא טגָאז רע ןעוו ,טכערעג

 עשידיא יד זַא ,קיזוומ רעשידיא רעד ןגעוו ייסע ןייז ןופ לכה-ךס רעד

 רעביא ןלַאז עטקַאּפעג ,עסיורג ןיא ןעגניז רעייז טימ ןבָאה ןרָאכ-סקלָאפ

 -פיוא ןשטנעמ רעטנזיוט רעקילדנעצ רַאפ עקירעמַא ןיא טעטש ענעדישרַאפ

 עטקורדעג רךס ַא יוװ ,עמעָאּפ עשידיא ןוא דיל ןשידיא ןרַאפ רעמ ליפ ןָאטעג

 ."רעכיב
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 -- ,ינדרי יכדרמ טביירש -- *עקירעמַא ןיא גנַאזעג שידיא רָאי קיצפופ ,

 -רעד עסיורג טימ ןעמירַאב ריז ןעק סָאװ ,עמַארָאנַאּפ עקיטכערּפ ַא זיא

 ,"?ןגָארטיײב ןוא ןעגנוכיירג

 .עקירעמַא ןיא גנַאזעג שידיא רָאי 50 .דליב טיירב ַא -- ןעטש םולש

 וינ ,דנַאברַאפ קיזומ ןשידיא ןופ ןבעגעגסױרַא .ינדרי יכדרמ ןופ טריטקַאדער

 ,1964 ,רעבמעווָאנ ,רוטלוק עשידיא ,קרָאי

 רעסיורג ןייז .רָאטקַאדער רעד ,ינדרי יכדרמ טנידרַאפ ביול ךס ַא,

 רעלענש ַא עקַאט זיא "עקירעמַא ןיא גנַאזעג שידיא רָאי 50, יד ןיא קילבכרוד

 ַא טיג ןוא ןדָאירעּפ ךס ַא טקעד רע רעבָא .הפוקת ַאזַא ןופ חטש ןפיוא ףיול

 ללכב ןוא ןטנעגיריד ,קיזומ ןופ זיולב טשינ גנורעדליש עכעלטכישעג

 ַא ןוא רוטַארעטיל עשידיא יד רָאנ ,(ןרָאטיזַָאּפמָאק) רעקיזומ עשירעפעש

 -רַאפ ןיא טנָאמרעד ןרעוו רעלעטשטפירש עשידיא עקיטכיוו לָאצ עשּפיה

 סרָאטיזָאּפמָאק עשידיא עכלעוו וצ ,קרעוו עשיטעָאּפ רעייז טימ גנודניב

 ,קיזומ ןפַאשעג ןבָאה

 ,ענעטָארעג ַא שוריפב רָאנ ,לַאירעטַאמ-עטכישעג זיולב טשינ זיא סע,

 עריא ןוא קיזומ רעשידיא ןגעוו ןוא ןופ גנוצַאשּפָא ענעבירשעג-קיטכערּפ

 ".רעפַאש

 :.סױרַא .עקירעמַא ןיא גנַאזעג שידיא רָאי קיצפופ -- ץיווָאקרעב .ל .א

 .ינדרי יכדרמ ןופ טריטקַאדער ,דנַאברַאפ קיזומ ןשידיא ןופ ןבעגעג

 ,1964 ,1 רעבמעווָאנ ,רעלדָא רעדענעק ,לַאערטנָאמ

 ךיוא לָאמַא ןעק קלָאפ ַא ןופ ןבעל םעד ןיא טרעדנוהרָאי רעבלַאה ַא,

 רעכלעוו ןיא טייצ ַא קידנכַאמ-עכָאּפע ןוא גנוטיידַאב רעטסערג רעד ןופ ןייז

 טָאה סע יו ,ןרעו טרעדנעעג לָאז קלָאפ ןופ םינּפ רעכעלטכישעג רעד

 ןיא ןוז רעזנוא ןופ גנַאגפיוא םעד טימ קלָאפ רעזנוא ייב טריסַאּפ עקַאט

 ,לָאמ ןטירד םוצ ןרָאװעג טלעטשעגפיוא זיא הכולמ לארשי יד ןעוו ,חרזמ

 ָאד ךָאנ זיא סע ןמז-לכ ,סוניכ ןופ טייצ ַא זיא טציא זַא ,ךיוא ןטלַאה רימ,

 עלַא ןיא ,קיזומ רעשידיא טימ ןבעגעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ןשטנעמ יד ןוא טייצ

 רַאפ טרעוו ַא טָאה סָאװ ץלַא ןענעכייצרַאפ ,ץלַא ןעלמַאז ןלָאז ,ןזַאפ עריא

 זיא סָאװ ,ןטיבעג עלַא ףיוא ןינב סגנופַאש רעשידיא רעד זַא ױזַא ,זנוא

 .ןוקית ַא ןגירק לָאז ,עקירעמַא ןיא ןרָאװעג טלעטשעגקעוװַא
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 -רַאפ קיזומ רעשידיא רעד יוװ קרעוו ַאזַא ןסירגַאב ןעמ ףרַאד רעבירעד,

 סָאד טנידרַאפ סיוועג ןוא לבוי ןקירָאי 50 ןייז וצ ןבעגעגסױרַא טָאה דנַאב

 ַא סױרַא זיא ךוב רעד זַא ןייז טשינ קפס ןייק ןעק סע .גנוצַאשּפָא ןַא ךוב

 ןופ רוטקַאדער יד סָאװ רַאפרעד לייט ןסיורג ַא ןוא טעברַא לקיטש ןטָארעג

 טנעה יד ןיא ,טנעה ערעכיז ןוא עטינעג ןיא ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא ךוב

 ןוא שוח םענייפ ַא רָאנ טשינ טגָאמרַאפ ינדרי יכדרמ .ןַאמכַאפ ַא ןופ

 רע ןוא טנַאלַאט טימ טשטנעבעג זיא רע רָאנ ,םינינע ענױזַא רַאפ קַאמשעג

 רָאג ַא ףיוא ,רעירפ ןזיװַאב ןיוש טָאה רע .קרעוו ַא טריגַאער ןעמ יו סייוו

 ןוא ןבעל ןייז ןופ ןטנעמָאמ -- ווָאיל ָאעל , ךוב םעד טימ רעגייטש ןסיורג

 עקַאט רָאנ ,טריטקַאדער טפַאהרעטסיײמ ױזַא רָאנ טשינ טָאה רע סָאװ ,"ןפַאש

 עדייב ןעוועג םש-הנוק ךיז רֶע טָאה ןײלַא קרעוװ םעד טימ .ןבירשעג ןײלַא

 ןטנעכייצעגסיוא ןַא ןופ טלעוו יד ןוא רעביירש ַא ןופ טלעוו יד :ןטלעוװ

 -רַאפ ןײלַא ינדרי זיא ,ןדער רימ ןכלעוו ןגעוו ךוב םעד ןיא .רָאטקַאדער

 סָאװ ,"עקירעמַא ןיא גנַאזעג שידיא רָאי קיצפופ , :ןטעברַא ייווצ טימ ןטָארט

 ריפ , ייסע ערעצריק עטייווצ ַא ןוא ,טַאמרָאפ סיורג ןיא ןטייז 52 טמענרַאפ

 ."ןטנעגיריד ערעייז ןוא ןרָאכ

 תוכיא עריא ןוא םענרַאפ סיורג טימ ןבירשעג זיא ייסע עטשרע יד,

 רעד וצ עדָא ערַאברעדנואו ַא שממ זיא ןוא תומכ עריא רעבירַא טגעוו

 םוצ ןוא רָאכ ןשידיא םוצ ,דיל ןשידיא םוצ ,ללכב קיזומ רעשידיא

 דנוב ןקיביײא ןַא ןסָאלשעג טָאה ,סיוא טעז סע יוװ ,ינדרי .טרפב רָאטיזָאּפמָאק

 ןופ קיזומ רעשידיא רעד וצ דעו םלועל ןרָאװעג ט'סנק'רַאפ זיא ןוא עביל ןופ

 ַא ףיוא טלייטעצ םיא ייב טרעוו ןוגינ רעשידיא רעד .ןעגנוריטַאש ײלרעלַא

 ןוא תואחסונ ,ךעלעוויטָאמ ןוא ןויטָאמ ,ךעל'מינוגינ ןוא םינוגינ ךס

 ןעמורב ,ךעל'תורימז ןוא תורימז ,ךעלעגנַאזעג ןוא ןעגנַאזעג ,ךעל'תואחסונ

 ,ןטנַאירַאװ ,ןטסוג ענעדישרַאפ ןיא סיוא ךיז ןגייל עכלעוו ,ךעלעמורב ןוא

 ןוא ןרוגיפ ,ןטקַאט ,ןדלַאֿפ ,ןעמטיר ,ןעלסילש ,ןטרַאנָאט ,ןשטיינק ,ןרילָאק

 ."ןדרָאקַא

 רעלופטרעוו ןופ רצוא ןַא טימ טעוװועקיּפעגנָא זיא ייסע יד,

 ןיא ליטס רעד .םינינע עשילַאקיזומ לָאצ רעסיורג ַא ןגעוו ,עיצַאמרָאפניא

 ןוא קיד'היחמ ליטש ױזַא ,ַאמירּפבש ַאמירּפ זיא ןבירשעג זיא יז ןכלעוו

 / ןעיידרַאפ וצ טכייל טשינ םינינע-ךַאפ ןענייז ךעלטנייוועג .קידנקיווקרעד

 ,ןַאמכַאפ ַא יו סיואכרוד טביירש ינדרי רעבָא ,רענעייל ןכעלטנעוועג ןרַאפ
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 וצ יו ,קיזומ עשידיא ןינע םוצ וצ טערט רע ;ןסיוו ןוא עיצידורע סיורג טימ

 ".עביל רעקימַאלּפ ןוא טעטעיּפ סיורג טימ ןוא שדוקה:תכאלמ ַא

 ס'ינדרי ןגעוו םײהנעּפָא השנמ ןופ לווירב ַא -- םײהנעּפָא השנמ

 .י .נ ,1950 ,24 רעבמעווָאנ ,טַאלבנכָאװ רעקרָאי-וינ .לקיטרַא

 :ינדרי .מ טניירפ רע'בושח,

 בָאה "טַאלבנכָאװ, רעמונ הנשה שאר ןיא "שפנה-ןובשח , לקיטרַא רעייא ,

 רעייז ןיב ךיא .טײקמַאזקרעמפיוא סיורג טימ טנעיײלעג ןוא טנעיילעג ךיא

 דצ ןסיורג ַא טָאה רעכלעוו ,עיסעפָארּפ רעד ןיא רענעגייא ןַא סָאװ ,ןדירפוצ

 געמ זוא ,טָאה ,טלעוו רערָאג רעד רעביא ןבעל ןשידיא ןטימ סעמַאזניימעג ןוא

 ןעמ לָאז ןוא "יוא , םעד ןצרַאה ןופ ןעײרשסױרַא עקַאט ןוא "הּפצוח , יד ,ןבָאה

 .סַאג רעשידיא רעד ףיוא טשרעה רקפה זיולב טשינ זַא ,ןסיוו

 ליוו ךיא .לקיטרַא ןרַאפ רעמכָאנ ןוא לַאנרושז ןרַאפ קנַאד ַא ,לָאמַאכָאנ;

 ינַא יו ,ןטוג םוצ ןייטשרַאפ ךייא ןלעוװ ערעדנַא עלַא זַא ,ןפָאה ןוא ןביולג

 ,ןטקה
 ",םייהנעּפָא השנמ ,ץרא-ךרד טימ

 טייהיירפ ןגרָאמ ,קרָאי וינ .דרָאקער רעיינ ס'ינדרי יכדרמ -- דירפ י

 ,1964 ,14 .צעד

 ס'ינדרי יכדרמ ןיא ךרוד טייג קיזומ רעשידיא ןופ עמַאג עטיירב ַא,

 ,(גנַאזעג ןיימ) 'יתריש, ןעמָאנ םעד רעטנוא דרָאקער-ףַארגָאנָאפ םעיינ

 םָאבלַא רעד טלַאהטנַא ,"סדרָאקער סָאמיעפ , עמריפ רעד ןופ ןבעגעגסױרַא

 :טרעצנָאק ןוא ןזח ןרעלוּפָאּפ םעד ןופ סעיציזָאּפמָאק עשיגרוטיל ייר ַא

 ןוא ןויטָאמ-סקלָאפ ,רעטכיד עשיאערבעה ןוא עשידיא ןופ רעדיל ,רעגניז

 טייקכעלגעמ יד רעלטסניק םעד טיג עיצַאירַאװ יד-טָא .סעידָאלעמ-לארשי

 ןיא .גנַאגוצ ןוא חסונ םענעגייא ןייז טימ םענרַאפ ןלופ ןייז ןזײוװאוצסױרַא

 .רערעהוצ יד ןקידירפַאב קפס ןָא ןטַאטלוזער יד ןלעװ טרּפ ןקיזָאד םעד

 ,גנַאלקכָאנ ןקידנעשטסַאל ןייז טימ ,רָאנעט רעשיריל ס'ינדרי יכדרמ,

 זיא ףורַאב ס'ינדרי ןופ רעגניז ַא רַאפ רָאנ .רעיוא ןפיוא םענעגנָא ךיז טגייל

 רע זיא ,קיזומ ןופ רעשרָאפ רעטפיטרַאפ ַא ןײלַא .גונעג טשינ ןיילַא עמיטש

 ַא ןופ תולימה שוריּפ רעד .ןלַאטעד ףיוא דיּפקמ רעגניירטש ַא קרַאטש

 טימ רערעהוצ םעד ןעגנירדכרוד לָאז סָאװ גנושטייטסיוא ןַא ,עיציזָאּפמָאק

 .טָאבעג רעטשרע ןַא יו ָאד טליג ,םענעגנוזעג םעד ןופ תיצמת עמַאס םעד
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 רימ .עיצקיד ןופ טייקרעטיול ס'ינדרי זיא גָארטײב רערענעלק ןייק טשינ

 .ץרא:ךרד ןוא תוירחא טימ רעלטסניק ַא ָאד ןבָאה

 רעשידיא ןופ רעבָאהביל סָאװ ,דרָאקער רענעטָארעג ַא -- לכה:ךס ןיא

 זַא ,ןפָאה ךיז טליוו סע .תובישח ןוא ןגינעגרַאפ טימ ןעמענפיוא ןלעוו קיזומ

 ַא ךָאנ ןגָארטוצ ינדרי יכדרמ זנוא טעוװ סדרָאקער עקידרעטייוו ענייז ןיא

 ןוא רעטכיד לָאצ רעד ןיא ייס ,רעדיל עשידיא ןופ לַאוװסיױא ןרעטיירב

 ",קיטַאמעט רעד ןיא ייס ןוא ,סרָאטיזָאּפמָאק

 המימי םימימ .ןעּפ רעד ןופ ץיּפש ןפיוא -- (ןעלג םחנמ .רד) םחנמ ג

 ,1954 ,231 .צעד ,טַאלבנכָאו רעקרָאי-וינ . 4

 סויוורעטניא עקיטכיוו עכעלטע גנַאגרָאי םעד ןיא ןענישרעד ןענייז סע,

 רעזנוא וצ גָארטיײב רעקיטכיוו ַא ןענייז עכלעוו רעלטסניק ןוא רעביירש טימ

 ךרוד ןרָאװעג טריפעגכרוד ןענייז סויוורעטניא יד .עטכישעג-רוטַארעטיל

 טָאה רע .ינדרי .מ ןעּפ רעקנילפ רעד טימ רעלטסניק-רעגניז-רעביירש םעד

 ןוא רעטַאעט ןופ עינַאלעסעמ ַא -- "גנַאלק ןוא טרָאװ, ןייז טצעזעגרָאפ ךיוא

 רעביא לָאמַא ךָאנ טנעייל) .ג .ד .א ןעגנולייצרעד עמיטניא ,קיטירק-קיזומ

 "(רעמונ:ץרעמ ןיא יאבַאר ַא ןיא המקנ,, ןייז

 .גנורעייפ הכונח יב טרעצנָאק ַא טיג ינדרי ןזח -- שטיווָאניבַאר י

 ,1944 ,רעלדָא רעדענעק ,עדַאנַאק ,לַאערטנָאמ

 זיא ,קרָאי וינ ןופ ,ינדרי .מ ןזח ,רעביירש ןוא רעגניז רעטסואווַאב רעד

 יטעײסָאס רעילָאּפָארטסָא רעד ןופ טסַאג רעד ןעוועג טנווָא קיטנוז ןטצעל

 ,לַאז טשערַאקוב ןיא

 לארשי ץרא עּפורג ַא טימ םַארגָארּפ ןייז ןביוהעגנָא טָאה ינדרי ןזח,

 לופסקורדנייא טּפיוהרעד .סיוא סרעדנוזַאב ךיז טנכייצ רֶע סָאװ ןיא ,רעדיל

 דיל לארשי ץרא עקיטכערּפ סָאד ןעגנוזעג טָאה רע יו ןפוא רעד ןעוועג זיא

 ןייז ןיא .ןענכ דנַאל םעד ןיא טכענ יד זענייז ןייש -- "ןענכב תולילה םיפי,

 רעבָא ,ךעלד'נח עשיבַארַא עסיוועג ןײרַא ינדרי טגנערב דיל סָאד טָא ןעגניז

 טניואוועג ןענייז רעעּפָאריײא סָאװ גנוביירטרעביא רענעי זָא סע טכַאמ רע

 טַאטלוזער רעד ,רעגייטש ןשילַאטנעירָא ןריטימיא ייז ןעוו ,ןגָארטוצנײרַא

 ךיוא טָאה רע .קיד'לארשי-ץרא קיד'תמא סױרַא םיא ייב טמוק סע זַא ,זיא

 רַאּפ ַא ןוא 'היתיאר, דיל:סעביל עקיד'לארשי:ץרא סָאד ןעגנוזעג ןייפ
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 עשי'נזח עקינייא ןוא רעדיל-סקלָאפ עשידיא ןעמוקעג זיא ךָאנרעד .ערעדנַא

 ימ , ןעוועג רעטסלופסקורדנייא רעד זיא ןרעמונ עטצעל יד ןשיווצ .ןרעמונ

 ןופ ןרָאװעג טרידָאלּפַא שיטסַאיזוטנע רעייז זיא ינדרי ןזח ."םיסינ השעש

 ",םלוע ןסיורג םעד

 ,קרָאי וינ .לבוי רעקירָאי-40 ןייז וצ -- ינדרי יכדרמ -- שטנָאר .א י

 ,1976 ,10 ץרעמ ,טייהיירפ ןגרָאמ

 -כיילג זיא רעכלעוו ,רעביירש עגעלָאק ַא טימ ךיז ןפערט וצ טוג זיא'ס,

 -נעזרעּפ ַא -- ךעלכעזטּפיױה ןוא רעלטסניק-עניב ַא ןוא רעקיזומ ַא קיטייצ

 .ןבעל ןשידיא ןקידלּפַאצ ןרַאפ סערעטניא ןקידרעביפ ַא טימ טייקכעל

 עשילַאקיזומ רעקירָאי קיצרעפ סעמעוו ,ינדרי יכדרמ זיא שטנעמ ַאזַא,

 ,ןפוא ןסיורג רָאג ַא ףיוא ןרעוו טרעייפעג טעוװ טייקיטעט עשירַארעטיל ןוא

 ,שטיב ימַאימ ןיא ,לעטָאה ליוועס ןיא ,14 ץרעמ ,קָאטימכָאנ קיטנוז

 ןופ רענעלּפ עכעלנעזרעּפ ןיא ןָאטעגנײרַא רע זיא ,םיא טימ ריא טדער,

 רעביירש ַא רַאפ גונעג זיא'ס .טעברַא רעשילַאקיזומ ןוא רעשירַארעטיל ןייז

 יכדרמ ןעוו רָאנ .ייסע רעדָא ,עלעוװָאנ רעדָא ,דיל ןייז טימ ךיז ןעמענרַאפ וצ

 רענעק-רוטַארעטיל ַא יא ,רעקיטירק קיזומ ַא יא ,טסיאייסע ןַא יא זיא ינדרי

 רעד ינדרי זיא ואוו -- ןוא (רעדיל ןקורד ןביוהעגנָא רע טָאה סנטצעל ןוא)

 רעד וליפַא ןוא רָאטקעל רעטנַאסערעטניא רעד ,רעגניז רעד ,רָאטיזָאּפמָאק

 -סיוא ןוא עיגרענע ליפוזַא םיא וצ ךיז טמענ ואוו ,עקַאט ךיז טגערפ -- ןזח

 ? סערעטניא ןוא םזַאיזוטנע ליפיוזַא ,רעיוד

 סָאד ןוא טוט רע סָאװ םעד ןיא טבילרַאפ זיא רע זַא ,רעפטנע רעד זיא,

 טייז ןייא ןופ .ןגעלַאק ענייז ןשיווצ םַאנסיוא ןַא זיא רע .ןבעל םצע ןייז זיא

 -רעטכינ טנייה םעד ןוא ןטכענ םעד ןצַאשּפָא ןעק סָאװ ,טסילַאער ַא רע זיא

 ַא ןעז ןלעװ טלָאװ סָאװ ,רעמיורט ַא רע זיא טייז רעטייווצ רעד ןופ ;טיײה

 עקיטסברַאה ַא טעז גיא עטינעג סָאד ואוו טרָאד ,ןטרָאג ןקידנעילב

 ,טײקטעקַאנ

 ףיוא םיא טעז ריא .וצצורת'ו ןימ ַא םיא ןיא רָאפ לָאמנייא טשינ טמוק,

 ָאדוװעסּפ ענעדישרַאפ רעטנוא ,ןטפירשטייצ ענעדישרַאפ ןופ ןטלַאּפש יד

 סָאװ ,רעביא טנעייל ריא ןעוו רָאנ ,זיהַא רע טמוק יו טכַארט ריא ןוא ןעמינ

 ןוא טרעטיילעג ,ןייר זיא טרָאװ ןייז זַא ריא טעז ,טכעלטנפערַאפ טָאה רע

 ,טײקוויטיזַאּפ וצ טבערטש



 ןגוצסיוא קיטיוק קל 1

 רע ואוו זַא ,ריפסיוא םוצ ריא טמוק ,ןרָאי עגנַאל םיא קידנגלָאפכָאנ ןוא,

 רע טָאה ,ןבירשעג ןבָאה טשינ לָאז רע סָאװ ןוא טקורדעג ןבָאה טשינ ךיז לָאז

 -40 ןייז וצ גָאט וצ טנייה רע זיא ,ןרָאװעגנָא טשינ רעפייא ןכעלטנגוי ןייז

 ןשידיא ןקידנעילב ַא ןופ רעמיורט רעד ,רעיוב רעד ןבילבעג ,לבוי ןקירָאי

 .דרע רעד רָאג רעביא ןוא טרָאד ןוא ָאד ןבעל

 רעלוּפָאּפ קרַאטש ןרָאװעג ןענייז קיזומ ס'ינדרי טימ רעדיל לָאצ ַא,

 ,דנַאל ןרעביא

 ןוא ןשיגרענע-שימַאניד םעד ןשטניוו ךיז טליוו לבוי ןקירָאי-40 ןייז וצ

 טימ ןעקנָאשַאב ןייז רעטייוו ףיוא לָאז רע זַא ,ינדרי יכדרמ ןרַאבליפ דימת

 ןפיוא ןעמיורט ענייז ןלָאז .רוטלוק רעזנוא תבוטל ןערב ןכעלטגנוי ןייז

 ןרעו טלדנַאוװרַאפ טיבעג ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ןשירעביירש ,ןשילַאקיזומ

 .ןסינעג עלַא ןלעוװ רימ עכלעוו ןופ ,םישעמ ןיא

 יו! יַנְדרי יכדרמ ,קזח,


